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WSTĘP
Poradnik stanowi rezultat projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Praca zamiast zasiłku. Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach” w jego realizacji uczestniczyli zrzeszeni w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie (Lider), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Olsztynie, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie, Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Starostwo Powiatowe w Ełku.
Problematyka przedsiębiorczości społecznej powoli znajduje swoje miejsce
w polityce zatrudnienia. Gospodarka społeczna stanowi, jeszcze wciąż, nowe narzędzie rozwoju społeczno gospodarczego, wyzwalając ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej. Poradnik niniejszy może przybliżyć rozumienie tej idei.
Przede wszystkim jednak powinien być „mapą drogową” dla wszystkich tych, którzy
zdecydowali się kroczyć drogą biznesową w formule spółdzielni socjalnej. Poradnik,
nie może być wyczerpującym kompendium wiedzy w zakresie prawa, finansów, organizacji, zarządzania czy działań marketingowych, może jedynie wskazywać i podpowiadać co należy zrobić aby z sukcesem rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Zawsze jednak warto pamiętać, że jedynie rzetelna wiedza pozwala nie popełnić
błędów. Wszystkim, którym poradnik pomógł przebrnąć meandry organizacyjne i proceduralne życzymy sukcesów.
Remigiusz Dobkowski

06

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

WPROWADZENIE
1. Istota Ekonomii Społecznej
U najgłębszych podstaw współczesnej gospodarki społecznej leży dobrowolne
współdziałanie i kooperacja. Łączenie wysiłku jednostek w celu realizacji wspólnych
celów samoobrony i samopomocy wobec różnego rodzaju zagrożeń. Tak to postrzegał ojciec przedsiębiorczości społecznej w Stanach Zjednoczonych, Prezydent Benjamin Franklin, zakładając w 1752 r. w Filadelfii pierwsze towarzystwo ubezpieczeń
wzajemnych od ognia. Bardziej zaawansowaną formą przedsiębiorczości społecznej
było Roczedelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, założone w 1844 roku
w północnej Anglii, przyjmowane powszechnie jako pierwsza na świecie spółdzielnia.
Równie bogate są polskie tradycje przedsiębiorczości społecznej.
1816
W 1816 r. Stanisław Staszic powołuje Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach (pomoc socjalna, edukacyjna, udzielanie
kredytów).
Inicjatywa ta przeżyła swego inicjatora o wiek – towarzystwo upadło po II wojnie
światowej, zlikwidowane przez władze w 1952 roku.
1861
Pierwsze przedsiębiorstwa społeczne tworzone od lat 60. XIX w – „Towarzystwo
Zaliczkowe”. Powstały najpowszechniejsze spółdzielnie raiffeisenowskie, tzw. „Kasy
Stefczyka”.
W 1861 r. pod patronatem H.C. Cegielskiego powstaje Centralne Towarzystwo Gospodarcze – jako zrzeszenie stowarzyszeń, założone przez Mieczysława Łyskowskiego. Jest to pierwszy bank spółdzielczy na ziemiach polskich.
1868-1869
W zaborze rosyjskim powstają „Spółki spożywcze” (1868), pierwsza kooperatywa
– warszawski „Merkury” (1869).
1906
Od 1906 roku działa Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych wydający
pismo „Społem”, związani byli z nim czołowi intelektualiści Bolesław Prus, Stefan
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Żeromski, Aleksander Świętochowski, Maria Dąbrowska, Władysław Orkan.
Edward Abramowski powołuje Towarzystwo Kooperatystów (1906), mające za cel
krzewienie w społeczeństwie „idei i praktyki kooperacji”.
1902
Powstaje „wzorowa wieś spółdzielcza” Lisków pod Kaliszem. W 1902 r. założono
tu spółdzielnię - Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. W 1904 r. zorganizowano
kursy rękodzielnicze i założono warsztaty tkackie. W 1904 r. utworzono Kasę Drobnego Kredytu, która działała następnie jako Kasa Stefczyka. W 1906 r. powstało
Kółko Rolnicze, a w 1910 r. Spółdzielnia Mleczarska. W 1910 powstały warsztaty
zabawkarskie, które rozrosły się do Lisowskiej Fabryki Zabawek. Powstały: piekarnie,
cegielnia, młyn parowy i spółka budowlana. W latach 1925 i 1937 r. zorganizowano
w Liskowie ogólnopolskie wystawy rolnicze.
Zabór austriacki – chłopskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.
Okres 20 lecia międzywojennego
Lata 20-lecia międzywojennego największy rozwój spółdzielczości;
Powstanie „Społem” Związku Spółdzielców Spożywczych (około 400 tys. członków).
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (przymusowe ubezpieczenia majątkowe – 65% polskiego rynku ubezpieczeniowego).
Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” – organizacja życia społeczno-kulturalnego na
wsiach, organizacja kółek rolniczych, zajęć sportowych.
Okres PRL-u – zastój
Centralny Związek Spółdzielczy – centralizacja spółdzielni obok „Społem” utworzono
„państwową” „Samopomoc Chłopską” w celu zaopatrzenia wsi i zbytu towarów rolnych.
Po roku 1989 – nowe tendencje, prawo do zrzeszania się, wolny rynek.

08

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

2. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego
„Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”.
Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy wypracował międzynarodowe zasady, za pomocą których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.
1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są
zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem
odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej,
rasowej, politycznej czy religijnej.
2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji.
Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni
wobec członków.
W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie maja równe prawa głosu
(jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane
są w sposób demokratyczny.
3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków
Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj
wspólną własnością spółdzielni. Jeśli członkowie otrzymują jakąś rekompensatę od
kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona.
Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie z następujących celów: na
rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe poprzez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej cześć powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków
proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnia; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków.
4. Zasada autonomii i niezależności
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi
przez swoich członków. Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko
na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz
zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.
JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…
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5. Zasada kształcenia, szkolenia, informacji Spółdzielnie zapewniają możliwość
kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczynić
się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa, a zwłaszcza
młodzież i osoby kształtujące opinie społeczną, o istocie spółdzielczości i korzyściach
z nią związanych.
6. Zasada współpracy między spółdzielniami
Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch
spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.
7. Zasada troski o społeczność lokalną
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których
działają poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków.
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I. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
yy Ustawa o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz.
651 z późn. zm.).
yy Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 188
poz. 1848, z późn. zm.).
yy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w zakresie osób bezrobotnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
yy Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz.
1143 z późn. zm.).
yy Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ((Dz. U. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).
yy Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2012, poz. 986).
yy Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
yy Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2).
yy Rozporządzenie MP i PS z dnia 23.04.2012 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu
środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla Spółdzielni Socjalnych (Dz. U. poz. 456 z dnia 26.04.2012 r.).
yy Rozporządzenie MP i PS z dnia 23.04.2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz. U. 2012 r. poz. 457 z dnia 26.04.2012 r.).
yy Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm. brzmienie od
3 maja 2012 r.).
yy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz.
13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r.
poz. 769 i 1101).
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II. INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1. Definicja spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia Socjalna to podmiot nowy w polskim systemie prawnym. Jej celem
nie jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie swoich członków jak to ma miejsce w przypadku zwykłej spółdzielni, ale prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa w oparciu o osobista prace członków w celu zawodowej i społecznej integracji.
Spółdzielnia socjalna jest to instytucja, która prowadzi działalność łącząc cele
gospodarcze i społeczne, jest zrzeszeniem osób, w znaczniej mierze zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę, prowadzą
przedsiębiorstwo i realizują cele społecznej oraz zawodowej reintegracji jej członków. Ponadto spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną, kulturalno – oświatową na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zysk w tych przedsiębiorstwach
nie jest celem samym w sobie, jest instrumentem, który ma służyć osiągnięciu celu
wyższego, czyli społecznego.
Ogólne informacje o spółdzielniach socjalnych
Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie spółdzielni socjalnych jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 94 poz. 651 z późn. zm.). Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnie socjalne tworzą szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób,
które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy).
Ustawa uzupełnia istniejące regulacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.
Zapewnia warunki do powstawania nowych podmiotów społeczno-gospodarczych,
które staną się alternatywnymi miejscami pracy dla osób wymagających integracji
społecznej.
Członkowie spółdzielni socjalnej tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód
sobie i swoim rodzinom, a poprzez wspólne działania zmieniają siebie i środowisko
w którym żyją – tworzą coś, co staje się ich wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni. W tym celu muszą współpracować, ucząc się podtrzymywania więzi między12
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ludzkich, odnajdywania się w rolach społecznych. Zdobywają również umiejętności,
które w przyszłości mogą pozwolić na samodzielność zawodową.
Spółdzielnia socjalna powstaje i działa ze względu na:
yy wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa,
yy włączenie spółdzielców w życie społeczne i zawodowe,
yy odbudowanie ich umiejętności tworzenia i podtrzymywania relacji zarówno
w pracy, rodzinie, jak i w społeczności lokalnej.

2.2. Założyciele spółdzielni socjalnej
Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
yy osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.
nr 69 v z 2008 r. poz. 415 z późn. zm.),
yy osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), tj.:
 bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
 uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

13

Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
yy inne osoby niż ww., o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej
liczby założycieli,
yy organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego,
yy kościelne osoby prawne.
Liczba członków i założycieli
Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż pięciu założycieli, jeżeli założycielami
są osoby fizyczne i dwóch jeżeli założycielami są osoby prawne.
Liczba członków spółdzielni socjalnej nie może być większa niż pięćdziesiąt osób. Wyjątek
stanowią spółdzielnie socjalne, powstałe w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów
lub spółdzielni niewidomych. Wówczas ilość członków może być większa niż pięćdziesiąt
osób.

2.3. Członkostwo spółdzielni socjalnej
Członkostwo spółdzielni mogą nabywać:
1. osoby fizyczne:
yy zagrożone wykluczeniem społecznym, należące do grupy założycieli,
yy zagrożone wykluczeniem społecznym, należące do grupy założycieli, ale posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
yy fachowcy/specjaliści – są to osoby spoza grupy zagrożonych wykluczeniem
społecznym pod warunkiem jednak, że ich praca na rzecz spółdzielni wymaga
szczególnego rodzaju kwalifikacji, których pozostali członkowie spółdzielni nie
mają. Liczba tych osób nie może być jednak większa niż 50% ogólnej liczby
członków spółdzielni socjalnej.
2. osoby prawne:
yy organizacje pozarządowe,
yy kościelne osoby prawne,
yy jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do
zatrudnienia w spółdzielni co najmniej 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w terminie 6 m-cy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, które po upływie 12 m-cy nieprzerwanego zatrudnienia mają prawo uzyskania
członkostwa w spółdzielni socjalnej.
Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na pod-
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stawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy
z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, tj. umowy o pracę nakładczą, umowy
zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni.
Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie może
być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych
w spółdzielni socjalnej.

2.4. Członkowie przystępujący do spółdzielni socjalnej
Zasady przyjmowania członków do już istniejącej spółdzielni określa statut spółdzielni socjalnej.

2.5. Wsparcie ze strony państwa
O pomoc finansową ze środków publicznych spółdzielnie socjalne mogą się starać na
wielu płaszczyznach: jako granty, dotacje bezzwrotne, wniesienie wkładu do spółdzielni, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z opłat sądowych czy zatrudnienie wspierane. Warto jednak wymienić podstawowe uprawnienia spółdzielni socjalnej, a są nimi:
1. Zwolnienie z opłat rejestracyjnych – Spółdzielnie socjalne nie uiszczają opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego oraz
opłaty za ogłoszenie wpisu w monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółdzielni socjalnej – Zwolnienie obejmuje cześć nadwyżki bilansowej, która została wydana
przez spółdzielnie w danym roku podatkowym na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową.
3. Możliwość refundowania składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez
pracownika spółdzielni, mającego status osoby bezrobotnej. Na podstawie umowy
zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią, część
wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy
odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za
zatrudnionego, może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej
wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości
przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości
składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
4. Możliwość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności gospodarczej, w formie spółdzielni
socjalnej do 80% udokumentowanych kosztów (w wysokości nieprzekraczającej
jednak przeciętnego wynagrodzenia).
JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…
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5. Możliwość jednorazowego wsparcia ze środków Funduszu Pracy na utworzenie
spółdzielni socjalnej – urzędy pracy mogą przyznać osobie bezrobotnej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w wysokości nie wyższej niż 4-krotne przeciętne wynagrodzenie
na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
W tym celu należy skontaktować się z miejskim lub powiatowym urzędem pracy
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
7. Możliwość uzyskania jednorazowego wsparcia ze strony PFRON dla osoby niepełnosprawnej na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, mogą otrzymać ze środków PFRON pomoc na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starosta, nie
więcej jednak niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
8. Możliwość angażowania do pracy wolontariuszy.
9. Możliwość wykonywania przez spółdzielnię socjalną zadań na rzecz administracji
publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
10. Przy ubieganiu się o realizację zamówień publicznych skorzystanie z „klauzul społecznych”.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiła zamawiającym
wykorzystywanie klauzul społecznych w specyfikacji lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Klauzula społeczna to instrument polityki społecznej, który pozwala instytucjom
zamawiającym określić wymagania o charakterze społecznym lub środowiskowym związane z realizacją zamówienia. Warunki te nie mogą pośrednio ani bezpośrednio dyskryminować żadnej z grup społecznych, ale mogą zachęcać m.in.
do zatrudniania osób mających trudności z integracją społeczną czy zwalczania
bezrobocia.
11. Zamówienia typu „in house”.
Uchwalony przez Sejm projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
umożliwia udzielanie zamówień typu „in house” wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej na jednakowych zasadach.
Zamówienia typu „in house” to zamówienia, przy których udzielaniu nie jest wymagane stosowanie procedur właściwych dla udzielania zamówień publicznych.
Zostały one wprowadzone do praktyki przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(ETS) orzeczeniem z 19 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal. ETS stwierdził wówczas, że przy udzielaniu zamówień podmiotom posiadającym odrębną
osobowość prawną od zamawiającego nie stosuje się procedur typowych dla
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zamówień publicznych, jeśli: i) podmiot publiczny sprawuje nad takim podmiotem
kontrolę podobną do tej, jaką sprawuje w stosunku do swoich własnych służb
oraz ii) podmiot kontrolowany wykonuje zasadniczą część swojej działalności
na rzecz podmiotu kontrolującego.
Zamówienia, które są udzielane wewnątrz instytucji zamawiającej, tj. udzielane
jednej z jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych. W szerszym rozumieniu za
zamówienia tego typu uznaje się również zamówienia powierzane formalnie odrębnym od instytucji zamawiającej osobom prawnym, jednakże pozostającym pod
jej znaczącym wpływem.
Spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku
publicznego i mają możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób fizycznych
rozliczających się z urzędem skarbowym.

2.6. Fundusz Pracy – wsparcie finansowe na rozpoczęcie
działalności w formie spółdzielni socjalnej
Osoby uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej tworzą grupę założycielską, która może ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności. Wniosek o „dotację” składa się na drukach, które znajdują się na stronach
WWW. Urzędów Pracy.
Starosta/Prezydent może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej i prowadzenie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych lub na przystąpienie bezrobotnego do
spółdzielni po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związanych z podjęciem działalności.
Wysokość jednorazowo przyznanych środków osobie bezrobotnej na podjęcie działalności na zasadach spółdzielni socjalnej oraz na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności nie może przekroczyć
400% wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego
do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca) przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy.
Bezrobotny nie może otrzymać środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej
w miejsce członka spółdzielni, który otrzymał już środki Funduszu Pracy na założenie
lub przystąpienie do spółdzielni.
Wniosek składa każdy bezrobotny, potencjalny członek spółdzielni indywidualnie.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

17

Biznes plan przygotowuje się na całość przedsięwzięcia, jednak muszą być wyszczególnione zadania poszczególnych członków spółdzielni występujących o środki Funduszu Pracy. Wniosek/wnioski winien/y/ być złożony/e/ do urzędu najpóźniej w momencie złożenia wniosku o wpisanie spółdzielni socjalnej do KRS. Jeżeli przystąpienie
do spółdzielni socjalnej uzależnione jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy,
to wniosek o przyznanie środków należy złożyć do urzędu przed złożeniem dokumentów o rejestrację spółdzielni.
Środki Funduszu Pracy mogą być przyznane osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, w celu podjęcia:
1. Działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnej, określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na działalność wytwórczą,
budowlaną, usługową i handlową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły
w celach zarobkowych.
2. Działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz ich
środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.). Działalność
taka nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako statutowa
działalność odpłatna.
Od powyższego mogą ustalone być wyłączenia, takie jak np.:
yy działalność sezonowa,
yy krajowy transport osób taksówkami,
yy działalność rolnicza,
yy handel obwoźny i obnośny,
yy działalność typu: paramedyczna, agencja towarzyska, studio tatuażu, biuro
matrymonialne, wróżenie,
yy działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Środki z Funduszu Pracy mogą być wydatkowane na:
zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, itp.)
z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności
(tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego). Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na zakup: towarów, materiałów do wysokości 10% przyznanej kwoty.
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Środki z Funduszu Pracy nie mogą być wydatkowane na:
yy wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty zakupu i budowy lokali;
yy remonty kapitalne lokalu, w którym będzie prowadzona działalność;
yy zakup samochodów, zakup ziemi i innych nieruchomości (zakup samochodu dostawczego dozwolony wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy jest niezbędny do prowadzenia działalności innej niż działalność w zakresie transportu
drogowego towarów);
yy opłaty administracyjno-skarbowe, abonamentowe, podatki, koncesje, kaucje,
licencje;
yy wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, bieżące koszty utrzymania lokalu,
opłaty składek ZUS;
yy nabycie akcji, obligacji, polis;
yy koszty reklamowe, foldery;
yy przejęcie działalności gospodarczej wykonywanej przez inną osobę;
yy pokrywanie kosztów dzierżawy, danin publicznych, szkoleniowych;
yy koszty leasingu.
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
W stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych na podstawie spółdzielczych umów o pracę oraz w innych formach określonych w art. 201
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze istnieje możliwość uzyskania
refundacji opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne lub wypłaty zaliczek na
opłacenie ww. składek przez okres 24 miesięcy w pełnej wysokości oraz przez kolejne 12 miesięcy w połowie wysokości, których podstawą jest kwota minimalnego
wynagrodzenia.

2.7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo
otrzymać środki /nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie po raz pierwszy wkładu
do spółdzielni socjalnej lub przystępującemu do spółdzielni socjalnej. Środki na podjęcie działalności gospodarczej i rolniczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:
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a) zakup maszyn i urządzeń środka transportu – tylko samochodu osobowego przeznaczonego na świadczenie usług Taxi lub do prowadzenia nauki jazdy oraz wyposażenia koniecznego do rozpoczęcia działalności,
b) zakup materiałów, surowców i towarów,
c) wydatki dotyczące kosztów remontu, adaptacji i budowy,
d) koszty reklamowo-ofertowe, foldery,
e) zakup samochodu (do wysokości 30% wnioskowanej kwoty), z wyłączeniem
samochodu osobowego,
f) uzyskania niezbędnych pozwoleń,
g) odbycia szkoleń.
Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym w celu wydania opinii o możliwości podjęcia działalności gospodarczej lub rolniczej. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyznanie środków na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej składa do lokalnej instytucji dysponującej
środkami PFRON wniosek o przyznanie refundacji ze środków PFRON. Dodatkowo,
oprócz dokumentów wymienionych we wniosku, należy dołączyć m.in.:
1. Kalkulację wydatków w ramach wnioskowanych środków;
2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy.
3. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
4. Z aświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w ostatnich 12 miesiącach
w ewidencji podatników prowadzących działalność gospodarczą.
5. Z aświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia
deklarowanej działalności gospodarczej lub rolniczej.
6. Opis projektowanego przedsięwzięcia.
7. Proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków.
8. Z aświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący
rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub oświadczenie o braku
otrzymania takiej pomocy.
Wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej już spółdzielni socjalnej składa wniosek wraz z pisemną informacją tej spółdzielni o: a/ przyjęciu wnioskodawcy
do spółdzielni jako członka, po wniesieniu wpłaty, b/ niezaleganiu przez spółdzielnię
socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych
20
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w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o przyznanie środków z PFRON
może być uwzględniony jeśli osoba niepełnosprawna spełnia następujące warunki:
a) nie korzystała ze środków PFRON lub innych środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej,
b) nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
c) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków,
d) nie była w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
e) nie prowadziła działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
f) nie posiada ustalonego prawa do emerytury,
g) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
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III. ETAPY TWORZENIA SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZY URUCHAMIANIU SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ
Start
yy Spotkaj się z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami;
yy Poszukajcie pomysłu na zarabianie pieniędzy;
yy Zaproponuj wspólną realizację pomysłu (minimum 5 osób);
yy Spróbuj określić kształt organizacyjny i cele działalności przyszłej firmy realizującej Twój pomysł;
yy Zdobądźcie potrzebną wiedzę;
yy Zbadaj rynek;
yy Zaplanuj działalność marketingową;
yy Przeprowadź kalkulację opłacalności swojego pomysłu;
yy Sporządź biznes plan;
yy Zdobądź kapitał;
yy Rozpocznij działalność.
JEŻELI SIĘ UDAŁO KONTYNUUJ DZIAŁALNOŚĆ,
JEŻELI NIE, ROZPOZNAJ POPEŁNIONE BŁĘDY, WYCIĄGNIJ WNIOSKI
I ZACZNIJ JESZCZE RAZ
(w każdym przypadku skorzystaj z „mapy drogowej”
zawartej w niniejszym poradniku)

Etap I – Analiza własnych możliwości i umiejętności
Jeżeli planujemy założyć własną firmę musimy przede wszystkim zwrócić uwagę
na unikatowość naszych zasobów. Może to być nasza wiedza i umiejętności, albo
też bardzo kreatywny pomysł. Czasem jest to wyjątkowa technologia produkcji lub
dostęp do rzadkich surowców. Szukamy więc wszelkich właściwości, które w pozy-
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tywny sposób wyróżniają nas i naszą potencjalną firmę spośród innych działających
na rynku.
Celem analizy mocnych i słabych stron jest maksymalizacja wpływu naszych atutów
na przedsięwzięcie którego się podejmujemy przy jednoczesnym eliminowaniu zidentyfikowanych słabości.
Typowym narzędziem pomocnym w tej ocenie jest analiza SWOT [Strenths (Mocne
strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse), Threats (Zagrożenia)],
która jest jedną z najbardziej efektywnych metod rozpoznania zalet i słabości.
Najlepiej analizę SWOT przeprowadzić zapisując wszystkie przemyślenia na kartce
papieru podzielonej na 4 części. wg poniższego wzoru:

WEWNĘTRZNE
(CECHY
ORGANIZACJI)

ZEWNĘTRZNE
(CECHY
OTOCZENIA)

SW
O T
POZYTYWNE

NEGATYWNE

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Przeprowadzając analizę SWOT należy zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi
stronami oraz szansami i zagrożeniami jakie mogą się pojawić w otoczeniu.
W celu identyfikacji swoich mocnych i słabych stron warto odpowiedzieć sobie na
kilka pytań (poniżej przykładowy zestaw).
JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

25

Moje mocne strony:
yy Jakie mam wykształcenie formalne i co w obszarze wyuczonego zawodu wykonuję najlepiej?
yy W jakiej dziedzinie masz najwięcej doświadczenia i posiadasz największą wiedzę?
yy Jakie posiadasz talenty, zdolności i umiejętności?
yy Co umiesz robić najlepiej?
yy Jakie są Twoje największe osiągnięcia?
yy Wolisz pracować z ludźmi czy z przedmiotami?
yy Lepiej czujesz się w zespole czy sam?
yy Jakie są twoje zalety?
Odpowiedzi na te pytania stanowić będą Twój kapitał w budowaniu kariery zawodowej.
Przykładowe pytania pomocne przy ocenie słabych stron:
yy Czego nie lubisz robić i dlaczego?
yy Jakie prace sprawiają Ci trudności i dlaczego?
yy Która z moich cech utrudnia mi pracę?
yy Z czym radzę sobie najgorzej?
yy Co budzi we mnie niepokój?
Zastanawiając się nad swoimi słabymi stronami, można je pogrupować na występujące
w życiu zawodowym (np. nieumiejętność delegowania zadań, egzekwowania ustaleń
z pracownikami, udzielania informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów, negocjowania) oraz na te przeważające w życiu osobistym (np. brak asertywności, brak
empatii). Podział ten jest uzasadniony, gdyż wiele osób odgrywa różne, czasami przeciwstawne role w życiu zawodowym i prywatnym. Zdarza się, że ktoś, kto w pracy
zachowuje się agresywnie, w domu sprawia wrażenie biernej osoby.
Kolejnym krokiem w analizie SWOT jest określenie szans i zagrożeń płynących z zewnątrz. Jak je zidentyfikować? Być może pomocne okażą się poniższe pytania:
Moje szanse:
yy Jakie szanse się przede mną rysują?
yy Co nowego pojawiło się wokół mnie?
yy Jakie okazje przegapiłem, które z nich jeszcze mogę wykorzystać?
yy Jakie trendy mogą stać się dla mnie okazją?
yy Jakie lokalne wydarzenia mogą pomóc w realizacji moich planów?
Moje zagrożenia:
yy Jakie przeszkody mogą stać się dla mnie pułapką?
yy Jak zmieniają się wymagania wobec otwarcia firmy w branży o której myślę?
26
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yy Czy zmiany technologii zagrażają mojej pozycji?
yy Czy jestem zadłużony, czy mam problemy z zarządzaniem pieniędzmi?
Mając zidentyfikowane mocne i słabe strony należy sprawdzić, jak przekładają się
one na możliwości realizowania szans i na zagrożenia.
Każdy z członków grupy założycielskiej spółdzielni socjalnej powinien przeprowadzić
analizę SWOT.
Podsumowaniem wszystkich indywidualnych analiz SWOT uzupełnionych o wzajemne opinie na swój temat powinno dać odpowiedź na następujące pytania:
 co dokładnie chcemy i możemy robić?
 czego chcemy i musimy uniknąć?
 jakie trudności lub przeszkody możemy spotkać na drodze kariery, którą rozważamy?
 jakie działania podejmiemy, aby osiągnąć swój cel (lub cele)?
Rozpoczęcie własnej działalności w oparciu o wyniki analizy SWOT powinno skupiać
się na aktywności w obszarach, w których widzicie swoją szansę oraz, w których
jesteście mocni. Jednocześnie pamiętając o słabych stronach należy je osłabiać lub
przekuć je w cechy, które zaliczycie do swoich mocnych stron.
Zasady analizy SWOT możemy stosować również przy podejmowaniu decyzji
dotyczących przedsięwzięć realizowanych w różnych obszarach

Etap II. BIZNESPLAN
Podjęcie każdej działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania.
Właściwie opracowany biznesplan wyznaczy cele przedsięwzięcia i określi sposób
ich realizacji, a także ułatwi funkcjonowanie na rynku. Biznesplan jest pomocny przy
rozpoczęciu działalności, jej sfinansowaniu a także w zarządzaniu spółdzielnią.
Biznesplan
yy to szczegółowy plan działania spółdzielni sporządzony na piśmie, przedstawiający koncepcję jej rozwoju oraz wynik końcowy; to realistyczna ocena spółdzielni i jej potencjału,
yy to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak może wyglądać droga do celu
i co jest tym celem, ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego
realność, ułatwia osiągnąć wyznaczony cel,
yy jest niezbędny w przypadku wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej. Żaden bank ani inna poważna instytu-
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cja finansowa nie udzieli pożyczki ani kredytu bez konkretnego planu działania
i jego kosztów. Podstawą udzielenia kredytu czy pożyczki jest pewność pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie przyniesie zysk.
Cele biznes planu:
yy Konkretne i szczegółowe opisanie przedsięwzięcia gospodarczego.
yy Wykazanie, że produkty/usługi znajdą nabywców.
yy Udowodnienie, że spółdzielnia posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie
i warunki gwarantujące powodzenie zawartych w nim zamierzeń.
yy Wykazanie, że przeprowadzono rzetelną analizę otoczenia i działalności spółdzielni. Wskazanie najlepszych sposobów realizacji celów.
yy Ochrona przed stratami spowodowanymi chybionymi pomysłami.
yy Pozyskanie zewnętrznych funduszy na realizację planowanych przedsięwzięć
Wizytówka spółdzielni socjalnej/przedsięwzięcia.
Dla kogo przygotowujemy biznes plan?
yy Zarząd spółdzielni socjalnej
yy Właściciele – członkowie spółdzielni
yy Banki
yy Inwestorzy
yy Organy państwowe, samorządowe (konkursy, granty, itp.)
Funkcje biznes planu:
Funkcja wewnętrzna
– biznes plan jest wykorzystywany na użytek własny spółdzielców uruchamiających
nowe przedsięwzięcie (lub na użytek własny inwestora w procesie zarządzania
przedsięwzięciem inwestycyjnym),
– biznes plan jest wykorzystywany na użytek własny menedżerów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Funkcja zewnętrzna
– biznes plan jest podstawą podejmowania decyzji i działań przez podmioty zewnętrzne
(np. banki, fundusze inwestycyjne) w stosunku do zarządu spółdzielni lub inwestora.
Przykładowo będzie on wymagany przy ubieganiu się o kredyt bankowy i w dużej
mierze właśnie od niego zależeć będzie decyzja banku (wizytówka, podstawa oceny)
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Po co biznes plan?
Znaczna ilość nowopowstałych spółdzielni nie jest w stanie przetrwać nawet kilku
lat działalności.
Najczęstszymi przyczynami jest:
– błędna ocena własnych możliwości, predyspozycji,
– błędna ocena sytuacji rynkowej,
– niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych,
– brak środków kapitałowych,
– zły dobór partnerów biznesowych.
Rolą biznes planu jest wykazanie zasadności rozpoczęcia tejże działalności.
Zasady przygotowania biznes planu
• Kompleksowość
W biznes planie powinny być zawarte przewidywania co do wszystkich istotnych
aspektów przyszłej działalności spółdzielni, takich jak: sprzedaż, odbiorcy, dostawcy, koszty, wyniki, nakłady, źródła finansowania, struktura organizacyjna, zatrudnienie i inne.
• Długofalowość
Horyzont czasowy biznes planu powinien obejmować okres minimum kilku lat
(zwykle 3-5 lat).
• Adekwatność
Biznes plan powinien być dostosowany pod względem formy i treści do celu, któremu służy, a także do wymagań oraz potrzeb odbiorcy.
• Czytelność
Należy zachować kolejność i przejrzystość omawianych zagadnień, unikając zbyt
specjalistycznego języka.
• Rzetelność założeń i wiarygodność danych
Jeśli adresat biznes planu napotka na niesprawdzone dane lub nierealne założenia
to może uznać, że cały biznes plan jest niewiarygodny. Celowe koloryzowanie może
też nie wyjść na dobre.
• Wariantowość
W związku z tym zaleca się, aby wszystkie obliczenia przygotowywane były
w trzech wariantach: optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym.
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• Elastyczność
Biznes plan powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wprowadzania do niego korekt w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
• Poufność
Biznes plan nie może być szeroko udostępniany, ponieważ zawiera szereg tajemnic
biznesowych spółdzielni socjalnych bądź nowego przedsięwzięcia, takie jak strategia produktu, stosunek do klientów i konkurencji, polityka cenowa, polityka inwestycyjna, polityka zatrudnienia, etc.
• Operacyjność
Biznes plan powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby możliwe było łatwe
i szybkie przełożenie jego treści na konkretne decyzje
Struktura biznes planu (przykład)
1. Streszczenie
Streszczenie to element biznesplanu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym
opisem pomysłu. Ma zainteresować osoby podejmujące decyzje naszym pomysłem
na biznes. Od niego może zależeć, czy pozostała część biznesplanu w ogóle zostanie
przeczytana.
Streszczenie powinno zawierać informację:
yy Jaki jest pomysł na biznes i w czym tkwi jego unikalność?
yy Jak duży jest potencjalny rynek?
yy Kim są konkurenci?
yy Krótka charakterystyka osób, które mają zarządzać przedsięwzięciem.
yy Jakie są koszty związane z realizowanym przedsięwzięciem?
yy Z jakich źródeł sfinansowane będzie przedsięwzięcie?
yy Jakie są mocne strony przedsięwzięcia?
Ten element należy opracować po zakończeniu pisania całego biznesplanu.
2. Źródła informacji do biznes planu
Z jakich źródeł informacji korzystano przygotowując biznes plan?
Przykłady:
yy literatura fachowa,
yy Internet,
yy konkurencja,
yy statystyki (m.in. GUS),
yy bazy danych,
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yy stowarzyszenia i agencje rządowe,
yy własne analizy i wywiady.
3. Cel opracowania biznes planu?
yy uruchomienie przedsiębiorstwa,
yy realizacja inwestycji,
yy pozyskanie inwestora,
yy uzyskanie kredytu bankowego,
yy inne.
4. Opis przedsiębiorstwa i kadry kierowniczej
Dane teleadresowe
yy Przedmiot działalności (czym przedsiębiorstwo będzie się zajmować?).
yy Data uruchomienia (kiedy planowany jest start przedsiębiorstwa?).
Lokalizacja (siedziba)
Kadra
Opis walorów wybranej lokalizacji
yy Uwarunkowania prawne: podatki/ulgi podatkowe, zezwolenia na produkcję.
yy U
 warunkowania ekonomiczne: wysokość bezrobocia, ceny gruntu, ceny wynajmu powierzchni biurowych, wysokość wynagrodzeń.
yy Bliskość rynków zbytu, dostawców, kontrahentów.
yy Dostęp do specjalistycznego personelu i usług.
5. Analiza SWOT
Celem analizy SWOT jest wybór najlepszej strategii spółdzielni, dopasowanej do możliwości firmy i okazji pojawiających się w otoczeniu.
(Zasada przeprowadzenia analizy SWOT została omówiona powyżej.)
6. Cele przedsiębiorstwa
Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności przedsiębiorstwa i spełniają szereg
funkcji:
yy stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących
w przedsiębiorstwie,
yy pozwalają zrozumieć dokąd przedsiębiorstwo podąża,
yy skuteczne wyznaczanie celów sprzyja dobremu planowaniu i vice versa,
yy cele (formułowane konkretnie, o umiarkowanym poziomie trudności) mogą być
również źródłem motywacji dla pracowników
yy cele są podstawą skutecznego mechanizmu oceny i kontroli (przyszłe wyniki
można oceniać na podstawie stopnia realizacji wytyczonych dziś celów).
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7. Plan marketingowy:
jest integralną częścią biznes planu przedstawiającą sposób prowadzenia kampanii
informacyjnej dla klientów, wskazać nośniki reklamy (np. szyld, ulotki, plakaty, bilboardy, foldery, prasa, radio, telewizja), które będą wykorzystywane w promocji produktu
oraz określić wysokość budżetu przeznaczonego na działania reklamowe. Powinien zawierać dane o:
yy produkcie,
yy odbiorcach,
yy konkurentach,
yy cenach i polityce cenowej,
yy formach dystrybucji.
8. Plan działalności operacyjnej
yy Technologia
yy Nakłady inwestycyjne (co trzeba kupić?)
yy Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie
yy Wielkość produkcji (ilość świadczonych usług)
yy Logistyka
yy Regulacje prawne (wymagania techniczne, sanitarne itd.)
yy Procedury kontroli jakości
9. Plan organizacji i zarządzania
yy Struktura organizacyjna
yy Charakterystyka zarządzających (doświadczenie, wykształcenie)
yy Zatrudnienie
 Opis wymagań wobec pracowników
 Czas pracy (godziny, zmianowość)
 Wynagrodzenie (stawki, zasady ustalania: akord, system prowizyjny)
10. Plan finansowy
yy Przychody
yy Koszty
yy Bilans
yy Rachunek zysków i strat
yy Przepływy pieniężne
yy Źródła finansowania
yy Nakłady inwestycyjne
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yy Kapitał obrotowy
yy Ocena planu finansowego
11. Załączniki
yy Analizy finansowe,
yy Wyniki badań rynkowych,
yy Życiorysy zawodowe,
yy Opinie ekspertów

Etap III. Statut spółdzielni socjalnej
Osoby, które zamierzają założyć spółdzielnie uchwalają jej statut (założyciele spółdzielni),
składają na nim swoje podpisy w celu jego przyjęcia, a następnie dokonywany jest wybór
organów spółdzielni przez walne zgromadzenie (zgodnie z przyjętym statutem). Złożenie
podpisów przez założycieli na statucie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
Ustawa o spółdzielniach socjalnych określa kwestie jakie powinny zostać uregulowane przez założycieli w statucie spółdzielni:
yy nazwa spółdzielni z dodatkiem „spółdzielnia socjalna” i podaniem jej siedziby;
yy przedmiot działalności oraz czas trwania spółdzielni jeżeli założono ją na czas
nieokreślony;
yy wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek spółdzielni obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż
jednego udziału, może określać ich górną granicę;
yy prawa i obowiązki członków;
yy zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
yy zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
yy zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
yy zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania
strat spółdzielni.
Statut spółdzielni może również regulować zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz określać organy odwoławcze w tym postępowaniu.
Z uwagi, iż w poczet spółdzielni mogą wchodzić również osoby prawne uważa się
za zasadne, aby taka możliwość była uregulowana w statucie. Statut spółdzielni
może również zobowiązywać członków do zadeklarowania więcej niż jednego udziału, a także określić górną granicę udziałów czy ograniczyć uprawnienia zarządu i rady
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nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. Wszelkie te kwestie również powinny
zostać jasno określone w statucie spółdzielni.
Fakultatywne postanowienia statutu powinny dotyczyć kwestii organizacji spółdzielni,
przedmiotu jej działalności, czy praw i obowiązków jej członków. Muszą być jednak zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o spółdzielniach socjalnych, prawa spółdzielczego
i zasadami współżycia społecznego.
Zmiana statutu spółdzielni dokonywana jest na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, podjętej większością 2/3 głosów. Obowiązkiem zarządu spółdzielni
jest taką uchwałę zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu trzydziestu dni od daty jej
podjęcia, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia. Jeżeli zgłaszane
do sądu rejestrowego zmiany będą niezgodne z przepisami prawa, sąd rejestrowy ma
obowiązek wezwać spółdzielnię do wprowadzenia zmian lub może odmówić wpisu do
rejestru. Spółdzielnia socjalna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Założyciele spółdzielni powinni posiadać:
yy zaświadczenie potwierdzające, że założyciel jest osobą, o której mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
yy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby będącej założycielem spółdzielni,
yy wzory zaświadczeń określa rozporządzenie MPiPS z dnia 03.08.2007 w sprawie
określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni
socjalnej do KRS (Dz. U. Nr 149 poz. 1051).

Etap IV. Walne Zgromadzenie (założycielskie) członków spółdzielni
Osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną organizują zebranie założycielskie,
na którym:
yy sporządzają listę obecności zebrania założycielskiego,
yy podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni socjalnej,
yy uchwalają statut spółdzielni socjalnej, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i podejmując uchwałę o jego przyjęciu,
yy dokonują wyboru organów spółdzielni,
yy podejmują uchwałę o powołaniu zarządu,
yy sporządzają listę członków założycieli spółdzielni socjalnej, (najlepiej wszystkie
rubryki na liści wypełnić własnoręcznie),
yy sporządzają protokół z zebrania założycielskiego.
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Etap V. Rejestracja spółdzielni

(d r u k )

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni.
KRS W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia
Do wniosku należy dołączyć:
– zatwierdzony statut spółdzielni,
– protokół potwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej,

KRS WK

(d r u k )

Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do
wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS ZM

(d r u k )

(d r u k )

– w zory podpisów (potwierdzone notarialnie) – zaświadczenie potwierdzające, że założyciel jest osobą, o której mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,

KRS Z30

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze
przedsiębiorców.

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe
i inne dokumenty.
Po zakończeniu roku obrachunkowego jest obowiązek złożenia do KRS sprawozdania
finansowego.
Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna swoją działalność gospodarczą
w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania. Jeżeli spółdzielnia chce zacząć
działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.
Jeżeli spółdzielnia stara się o środki z Funduszu Pracy powinna przed uzyskaniem
wpisu do KRS (czyli przed nabyciem osobowości prawnej) złożyć wniosek do PUP
o dotację).

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

35

Jednocześnie...
Jeżeli Sąd Rejestrowy działa w systemie „jedno okienko”, to również tam należy złożyć:
yy wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
yy zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS);
yy zgłoszenie identyfikacyjne o którym mowa w ustawie z dnia 13.10.1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego (uzyskanie NIP i wybór formy
opodatkowania).

Etap VI. Kontakt z urzędami
Jeżeli nie działa system „jednego okienka” to należy dokonać:
yy rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym (numer NIP);
yy w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłoszenie spółdzielni
w ZUS jako płatnika składek;
yy wystąpić o nadanie REGON.
W każdym przypadku:
yy otwieramy rachunek bankowy (o rachunku informujemy ZUS i Urząd Skarbowy,
a także PUP, jeżeli spółdzielnia stara się o dotację);
yy zakupujemy pieczęcie firmowe z nazwą spółdzielni, adresem oraz numerem NIP
i REGON.
Pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestrowych i wniosku do urzędu
można uzyskać w Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Olsztynie,
al. M.J. Piłsudskiego 61A oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie,
ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A.
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IV. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Organy spółdzielni socjalnej
Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem spółdzielni socjalnej
(Prawo Spółdzielcze art. 36). W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia i podejmowania
uchwał, każdy członek spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych
udziałów. Członkowie spółdzielni socjalnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika jeśli statut dopuszcza taką możliwość, natomiast
osoby prawne poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele
Krajowej Rady Spółdzielczej.
Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy min:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań
finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni,
rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia oddziału lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni
oraz likwidacji spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10) uchwalanie zmian statutu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni
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ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12) w ybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
Organem odpowiedzialnym za bieżące kierowanie działalnością spółdzielni socjalnej,
w tym za podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów oraz reprezentowanie jej na zewnątrz jest Zarząd Spółdzielni (Prawo Spółdzielcze art. 48). Skład
i liczbę członków zarządu określa statut spółdzielni. Statut może przewidywać zarząd
jednoosobowy, którym jest prezes, zaleca się jednak aby zarząd spółdzielni socjalnej
składał się z 2-3 osób. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez
radę nadzorczą, chyba że statut przewiduje to jako zadanie walnego zgromadzenia.
Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie
do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie.
W spółdzielni socjalnej, w której liczba członków nie przekracza piętnastu, nie wybiera się Rady Nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zgromadzenie. W takim przypadku prawo kontroli działalności spółdzielni socjalnej przysługuje każdemu członkowi. W spółdzielniach liczących więcej niż 15 członków nadzór nad działalnością
spółdzielni socjalnej sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z co najmniej trzech
członków spółdzielni socjalnych. Jedynie w przypadku gdy członkiem spółdzielni jest
osoba prawna dopuszcza się wybór osoby nie będącej członkiem spółdzielni, wskazanej przez osobę prawną.
Do zakresu działań rady nadzorczej należy m.in.:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
2) nadzór i kontrolę działalności spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię
praw jej członków;
c) p rzeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowania z nich;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wy-
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niki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach;
do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.
W spółdzielni socjalnej możliwe jest również powołanie innych organów, w skład których wchodzą członkowie spółdzielni, pod warunkiem, że przewiduje to statut spółdzielni, który jednocześnie powinien w takim przypadku określić zakres uprawnień
tych organów wraz z zasadami wyboru i odwoływania ich członków.

4.2. Księgowość w spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Spółdzielnia odpowiada za swoje
zobowiązania całym majątkiem.
Podstawą prawną prowadzenia księgowości spółdzielni socjalnej jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Rachunkowość spółdzielni socjalnej składa się z:
yy księgowości;
yy kalkulacji, w przypadku gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność produkcyjną;
yy sprawozdawczości finansowej.
Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na:
1) z większenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – nie mniej niż 40%;
3) fundusz inwestycyjny.
Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu
udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
Spółdzielnia socjalna może tworzyć inne fundusze własne przewidziane w przepisach
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub określone w statucie.
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4.3. Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
Zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze w spółdzielni socjalnej, podobnie jak innych
typach spółdzielni, spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania
ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy
odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku stanowi
naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.
Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę pomiędzy swoich członków z uwzględnieniem ich kwalifikacji. Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się przede wszystkim na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę. Jednak jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni możliwe
jest zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków spółdzielni na podstawie:
yy umowy o pracę nakładczą;
yy umowy zlecenia;
yy umowy o dzieło.
W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy
wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej
warunków.

4.4. Łączenie i podział spółdzielni socjalnej
1. Łączenie spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna może połączyć się z inną spółdzielnią socjalną na podstawie
uchwał walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni podjętą większością 2/3 głosów. Uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu powinny zawierać:
yy oznaczenie spółdzielni przejmującej,
yy przyjęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności spółdzielni, statut nie może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków,
yy datę połączenia, nie musi być to data podjęcia uchwały o połączeniu.
Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się
spółdzielni sporządzone na dzień połączenia. Połączenie oraz wynikające z niego zmiany statutu wywierają skutek od chwili wpisania ich do KRS, z tym zastrzeżeniem,
że niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i rady spółdzielni
przejmowanej działa zarząd i rada spółdzielni przejmującej. Obowiązek zgłoszenia ciąży na zarządzie spółdzielni przejmującej. Ponadto, jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, po wpisie połączenia do KRS spółdzielnia dokonuje
niezwłocznie wyborów rady i zarządu.
Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do spółdzielni przejmowanej, stają
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się członkami spółdzielni przejmującej. Wpłaty na udziały wpisuje się członkom spółdzielni przejmowanej w takiej wysokości, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu
finansowym kwoty przejętego funduszu udziałowego. Majątek spółdzielni przejmowanej przechodzi na rzecz spółdzielni przejmującej. Wierzyciele i dłużnicy spółdzielni
przejmowanej stają się wierzycielami i dłużnikami spółdzielni przejmującej.
2. Podział spółdzielni socjalnej
W wyniku podziału spółdzielni socjalnej mogą wyodrębnić się jedynie spółdzielnie socjalne. Do podziału może dojść wyłącznie w wyniku podjęcia odpowiedniej uchwały
przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów. Uchwała o podziale spółdzielni powinna zawierać:
yy oznaczenie dotychczasowej spółdzielni i powstającej w wyniku podziału;
yy listę członków lub określenie grup członków przechodzących do powstającej
spółdzielni;
yy zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni i planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań;
yy datę podziału spółdzielni.
Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która
nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą na podstawie uchwały podjętej większością głosów tych członków wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania
walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w ten sposób,
że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy
o zakładaniu spółdzielni. Zarząd spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie
dłużej niż w ciągu 60 dni, przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia przez walne
zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.
Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu
na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej
członków. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo uchwały o podziale naruszającej istotne interesy członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą
w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia wystąpić do sądu
o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

4.5. Likwidacja spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w art.
113 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, a ponadto
w przypadku:
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yy kiedy upłynął okres, na który w myśl Statutu powołano spółdzielnię, w przypadku spółdzielni powołanych na czas określony (Prawo Spółdzielcze art. 113
§1 pkt. 1);
yy kiedy na dwóch kolejno po sobie następujących (w odstępie co najmniej dwóch
tygodni) Walnych Zgromadzeniach podjęto zgodne uchwały o likwidacji spółdzielni większością ¾ głosów (art. 113 §1 pkt. 3 ustawy Prawo spółdzielcze);
yy zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „spółdzielnia socjalna”;
yy zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 w przypadku osób fizycznych i 2
w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej 50 z zastrzeżeniem art.
5 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
yy nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy przekroczenia limitu, o którym mowa
w art. 5 ust. 6 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
yy kiedy doszło do naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej, określonych
w art. 10;
yy braku wymaganego zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w terminie sześciu
miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego,
gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne
osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do
zatrudnienia w spółdzielni.
Do likwidacji może dojść również na podstawie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji przez związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona
(art. 114 ustawy Prawo spółdzielcze). Uchwała ta może zostać przyjęta w przypadku gdy:
yy działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub
postanowień statutu;
yy spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa;
yy spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.
Środki pozostałe po likwidacji spółdzielni socjalnej, po spłaceniu zobowiązań, złożeniu
do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne oraz po wydzieleniu części przeznaczonej na wypłatę udziałów, w wysokości nie większej niż 20%
zostają podzielone pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, zaś ich pozostała część
przekazywana jest na Fundusz Pracy.
W sytuacji, gdy likwidowana spółdzielnia socjalna nie korzystała ze środków Funduszu Pracy środki te w całości dzieli się pomiędzy jej członków lub też w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia środki te przekazuje się na rzecz organizacji pozarządowych realizujących zadania wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właściwego związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych lub
innych spółdzielni socjalnych.
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4.6. Lustracja spółdzielni socjalnej
Każda spółdzielnia socjalna, podobnie jak inne organizacje spółdzielcze, przynajmniej
raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, ma poddać
się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji. Spółdzielnia może wystąpić
w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo
tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni.
Przedmiotem lustracji jest sprawdzenie funkcjonowania spółdzielni
socjalnej pod kątem:
• legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu,
regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;
• gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach
rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku;
• rzetelności, tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień
statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności
w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej
celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
W ramach procesu lustracji kontrolą objęte zostaną:
1) stan prawno-organizacyjny spółdzielni;
2) zatrudnienie i baza techniczno-gospodarcza;
3) działalność gospodarcza;
4) stan majątkowy i sytuacja finansowa spółdzielni;
5) bilans i rachunek wyników.
W celu sprawnego przeprowadzenie procesu lustracji należy przygotować między
innymi:
yy Statut Spółdzielni;
yy Wypis z KRS;
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yy Informacje o sposobie prowadzenia księgowości/podmiocie prowadzącym
księgowość;
yy Podstawowy przedmiot działalności wg PKD;
yy Protokoły Walnego Zgromadzenia;
yy Protokoły posiedzeń Zarządu;
yy Dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości opracowaną stosownie do ustawy o rachunkowości;
yy Sprawozdania finansowe;
yy Stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania;
yy Regulamin pracy obowiązujący w spółdzielni
yy Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej;
yy Regulamin wynagradzania obowiązujący w spółdzielni;
yy Instrukcję obiegu dokumentów, która określa zasady sporządzania dokumentów, tryb ich kontroli i akceptacji oraz zasady archiwizacji;
yy Stan liczebny członków spółdzielni na przestrzeni ostatnich 3 lat;
yy Dokumentacja członkowska (deklaracje, książka udziałów i ewidencja księgowa);
yy Informację dotyczącą wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych;
yy Dokumentację płac;
Z czynności lustracyjnych sporządzany jest protokół, który zostaje przekazany organom
spółdzielni socjalnej. Na jego podstawie następnie sporządzane są wnioski polustracyjne, które powinny zostać przedstawione przez Radę i Zarząd spółdzielni na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu. Celem postępowania polustracyjnego, obejmującego m.in. zorganizowanie nie później niż 30 dni od zakończenie lustracji posiedzenia Rady Nadzorczej,
na której przedstawiane są jej wyniki, jest podjęcie działań mających na celu eliminację stwierdzonych nieprawidłowości, usprawnienie działalności spółdzielni, by uniknąć
w przyszłości powtórzenia się tych samych błędów i niedociągnięć. Zarząd spółdzielni zobowiązany jest do corocznego przedstawiania podmiotowi przeprowadzającemu lustrację
i Walnemu Zgromadzeniu informacji o przebiegu wdrażania wniosków polustracyjnych.
Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.
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V. WZORY DOKUMENTÓW
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”
(projekt)
§ 1.
Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej... i niniejszego Regulaminu.
§ 2.
1. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
2) wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Spółdzielni;
4) rozpatrywanie skarg członków Spółdzielni na działalność Zarządu;
5) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
6) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom
zarządu;
7) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
8) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat;
9) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia oddziału lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
11) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
12) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
13) r ozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał
rady;
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14) u chwalanie zmian statutu;
15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni
ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
16) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona;
17) rozstrzyganie w sprawach, w których Statut nie określa kompetencji innych
władz spółdzielni.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia sprzeczne z przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Spółdzielni podlegają zaskarżeniu na drodze sądowej.
§3
Każdy członek dysponuje tylko jednym mandatem do głosowania.
§4
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub w uzgodnieniu z Zarządem.
§5
Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał gdy zostało zwołane zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim:
(zgodnie z zapisami statutowymi)
§6
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie, miejscu i porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Spółdzielni powinni być zawiadamiani (zgodnie z zapisami statutowymi)
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie ważnej potrzeby:
yy na podstawie własnej uchwały,
yy na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Spółdzielni.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których
zastało zwołane.
§7
Otwierający obrady zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§8
Walne Zgromadzenie powołuje w miarę potrzeby:
1. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest:
yy sprawdzenie kompletności obecności członków spółdzielni,
yy obliczanie i ogłaszanie wyników głosowania,
yy wykonywanie innych czynności technicznych związanych z głosowaniem.
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2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 2-3 osób, dla rozpatrzenia pod względem
formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich, po sformułowaniu, do decyzji Walnemu Zgromadzeniu.
§9
1. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz
spółdzielni.
§ 10
1. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego komisji przekazuje się sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub ich członkowie składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie może obradować wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członkom Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad. Czynności dokonane przez Walne Zgromadzenie przed odroczeniem terminu lub skreśleniem spraw z porządku obrad są ważne.
3. Sprawy pominięte w porządku obrad a ważne zdaniem wnioskodawcy mogą zostać
włączone do porządku obrad większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na
Walnym Zgromadzeniu.
§ 12
Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością. W sprawach
formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
§ 13
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, poza wyborami
lub odwołaniem członków Zarządu, które przeprowadza się w sposób tajny pod
rygorem nieważności.
3. Wyniki głosowania po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
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§ 14
1. Kandydatów do Zarządu zgłaszają do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej uczestnicy
Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni.
2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu konieczna jest
jego pisemna zgoda na kandydowanie. Kandydaci obecni na Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego Zgromadzenia składają ustne oświadczenie co do zgody
na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. Wybory przeprowadza
się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona
kandydatów w kolejności alfabetycznej. Za głosy nieważne uważa się karty wyborcze na których skreślono wszystkich kandydatów, a także karty nieczytelne
lub karty na których pozostawiono liczbę kandydatów większą niż liczba miejsc
w danym organie Związku.
4. Z a osoby wybrane uważa się osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
Przy równej liczbie głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie.
§ 15
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Stowarzyszenia (zgodnie
z zapisami statutowymi).
§ 16
Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Spółdzielni zbiera się na pierwszym posiedzeniu, celem ukonstytuowania się. Z zebrania konstytucyjnego sporządzony zostaje
protokół, który następnie jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu.
§ 17
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać datę,
porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść
odjętych uchwał. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów “za jej przyjęciem”
i głosów przeciwnych. Lista obecności w Walnym Zgromadzeniu stanowią załącznik
do protokołu.
§ 19
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Walne
Zgromadzenie jest zakończone i Przewodniczący ogłasza jego formalne zamknięcie.
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LISTA CZŁONKÓW
ZAŁOŻYCIELI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”
imię i
nazwisko

data
urodzenia

miejsce
urodzenia

PESEL

adres
zameldowania

adres
zamieszkania

podpis

LISTA OBECNOŚCI ZE SPOTKANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”,
które odbyło się dnia ............................. w .............................
Lp.

imię i nazwisko

podpis

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…

49

DEKLARACJA CZŁONOWSKA NR .../...
PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”
Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć przystąpienia do spółdzielni socjalnej „...” i zobowiązuję się do przestrzegania statutu oraz uchwał organów spółdzielni oraz oświadczam,
że jestem osobą uprawnioną do członkostwa w Spółdzielni Socjalnej „...”
imię i nazwisko
........................................................................................................................................
adres zamieszkania
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
nr telefonu ................................................................
e-mail .......................................................................
data i miejsce ur .......................................................
dowód osobisty seria ............ nr ..............................
PESEL ....................................

..............................				

..................................

miejscowość, data				

podpis wstępującego

Przyjęto/nie przyjęto w poczet członków spółdzielni z dniem ..................................
zgodnie z Uchwałą Zarządu nr ..................... z dnia ................................
..........................					

..........................

Członek Zarządu 				

Członek Zarządu

Wpisano do rejestru członków pod nr.................................................
...........................................................
data i podpis
wprowadzającego do rejestru
------------------------------------------------------------------------------------------------------50
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Uchwałą Rady Nadzorczej (Walnego zgromadzenia) przyjęto /nie przyjęto
w poczet członków spółdzielni z dniem ...................................... w myśl protokołu
nr ..................... z dnia ................................
									
............................
podpisy i pieczęć
Wpisano do rejestru członków pod nr .................................................
...........................................................
data i podpis
wprowadzającego do rejestru

OŚWIADCZENIE CZŁONKOWSKIE
imię i nazwisko: .............................................................................................................
W związku z przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej „...”, zgodnie z postanowieniami
Statutu Spółdzielni, deklaruję wpłatę wpisowego w kwocie .................................. zł
(słownie: ......................................................................................................................).
Ponadto deklaruję wpłatę na rzecz kapitału udziałowego:
(liczba udziałów) ........................... udziałów po ........................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................).
Przyjmując odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni zadeklarowanymi udziałami.
Oświadczam, że osobą uprawnioną do odbioru udziału członkowskiego po mojej
śmierci jest .....................................................................
..............................				

..................................

miejscowość, data				

podpis wstępującego
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UCHWAŁA NR...
O POWOŁANIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”
Zebrani na spotkaniu założycielskim w dniu ................................ postanawiają założyć
Spółdzielnię Socjalną, której pełna nazwa brzmieć będzie: Spółdzielnia Socjalna „...”
z siedzibą w ....................................................................................
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
..........................................			
Sekretarz zebrania				

........................................
Przewodniczący zebrania

UCHWAŁA NR...
O PRZYJĘCIU STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „...”
Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” w dniu ..........................
podjęli uchwałę o przyjęciu Statutu Spółdzielni.
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
..........................................			
Sekretarz zebrania				
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........................................
Przewodniczący zebrania

UCHWAŁA NR...
O POWOŁANIU ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI „...”
Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” w dniu ..........................
określają liczbę członków Zarządu na ......... osób/y.
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:
...................................
...................................
...................................
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na Prezesa Zarządu otrzymali następującą
liczbę głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na Członków Zarządu:
....................................
....................................
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na Członków Zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Stosownie do powyższego zebrani powołują na członków Zarządu
spółdzielni następujące osoby:
................................. – Prezes Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
..........................................			
Sekretarz zebrania				

........................................
Przewodniczący zebrania
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PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Sporządzony na Zebrania Założycielskim spółdzielni socjalnej „...” w dniu
.........................
Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący Komisji .....................................
2. Członek Komisji ..................................................
3. Członek Komisji ..................................................
Komisja przedstawiła uczestnikom Walnego Zgromadzenia projekt uchwały:
I. Uchwała nr ..................... o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „...”
II. Uchwała nr .................... o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”
III. Uchwała nr ................... o powołaniu Zarządu Spółdzielni Socjalnej „...”
Ponadto po wysłuchaniu głosów dyskusji Komisja zgłasza następujące wnioski:
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
Sporządzony na Zebrania Założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” w dniu
........................
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący Komisji .....................................
2. Członek Komisji ..................................................
3. Członek Komisji ..................................................
Komisja stwierdza, że w zebraniu uczestniczy..... osób, co stanowi.....% ogółu uprawnionych a wiec Zebranie Założycielskie jest ważne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.
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I. Uchwała nr ..................... o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „...”, która została
w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.
II. Uchwała nr ..................... o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”, która została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.
III. Uchwała nr ..................... o powołaniu Zarządu Spółdzielni Socjalnej „...”.
Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” w dniu ..........................
określają liczbę członków Zarządu na ....... osób/y.
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:
...................................
...................................
...................................
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na Prezesa Zarządu otrzymali następującą
liczbę głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na Członków Zarządu:
....................................
....................................
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na Członków Zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Stosownie do powyższego zebrani powołują na członków Zarządu
Spółdzielni następujące osoby:
................................. – Prezes Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
Podpisy Członków Komisji:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
W dniu ................................ roku w ............................... odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej „...”.
W zebraniu wzięli udział obecni według załączonej listy.
Zebranie otworzył Pan ..........................................................., który przedstawił zebranym cel spotkania – utworzenie spółdzielni socjalnej „...”.
Następnie ww. zaproponował obecnym wybór Przewodniczącego i Sekretarza
Zebrania.
Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono Pana/Panią ............................................,
natomiast na Sekretarza Zebrania Pana/Panią ...................................................
W wyniku jawnego głosowania, Przewodniczącym (-ą) zebrania wybrano jednogłośnie Pana/Panią ................................................., natomiast Sekretarzem Zebrania
wybrano jednogłośnie Pana/Panią ...................................................
W tym miejscu Przewodniczący (-a) powitał (-a) zebranych i zapoznał (-a) obecnych
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Założycielskiego.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „...”.
7. Zapoznanie się z projektem Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”.
8. Dyskusja nad Projektem Statutu.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”.
10. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Spółdzielni Socjalnej „...”.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i jednogłośnie
przyjęto zaproponowany porządek obrad.
Stosownie do art. 35 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, iż wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił przejście do punktu
czwartego porządku obrad, czyli wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono według kolejności następujące kandydatury:
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...................................
...................................
...................................
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania kandydaci do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej otrzymali następujące ilości głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” postanowili powołać
Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
......................... – Przewodniczący
......................... – Członek Komisji
......................... – Członek Komisji
Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do punktu piątego porządku obrad, czyli
wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji zgłoszono według kolejności następujące kandydatury:
...................................
...................................
...................................
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania kandydaci do Komisji Uchwał i Wniosków otrzymali następujące ilości głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej „...” postanowili powołać
Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
......................... – Przewodniczący
......................... – Członek Komisji
......................... – Członek Komisji
Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Spółdzielni
Socjalnej „...”. Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej”...” stanowiąca załącznik
do niniejszego protokołu została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z projektem Statutu SpółJAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ…
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dzielni Socjalnej „...” stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. W toku dyskusji
nad przedłożonym projektem nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę
o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący ogłosił przejście do punktu dziesiątego porządku obrad, czyli wyboru członków Zarządu Spółdzielni Socjalnej.
Na Prezesa Zarządu zgłoszono kandydatury:
...................................
...................................
...................................
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na Prezesa Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Głosowało........ osób, wszystkie głosy ważne.
Na Członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
...................................
...................................
...................................
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku
tajnego głosowania kandydaci na Członków Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
................................. – ....... głosów
Głosowało........ osób, wszystkie głosy ważne.
Stosownie do powyższego ww. osoby, uchwałą stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu, zostały wybrane na Członków Zarządu w składzie:
................................. – Prezes Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
................................. – Zastępca Prezesa Zarządu
W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad.
W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.
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W związku z tym Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność.
Na tym obrady zakończono.

..........................................			
Sekretarz zebrania				

........................................
Przewodniczący zebrania

Załączniki:
1. Lista członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „...”
2. Lista obecności z Zebrania Założycielskiego
3. Statut Spółdzielni Socjalnej „...”
4. Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „...”
5. Uchwała o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „...”
6. Uchwała o powołaniu Zarządu Spółdzielni Socjalnej „...”
7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
8. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
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NOTATKI
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wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A, 10-444 Olsztyn; tel./fax 89 533 84 05

