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I. WSTĘP – CEL INICJATYWY PROGRAMOWEJ 

Od 2006r Minister Pracy i Polityki Społecznej (zwany dalej: Promotorem) prowadzi 

programowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej w formule 

spółdzielni socjalnych, które wcześniej a więc w 2005r. były poprzedzone projektem 

„Promocja ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, jako formy przeciwdziałania 

bezrobociu.”. 

Efektem działań wspierających jest działanie w Polsce kilku ośrodków, utworzonych zarówno 

przez organizacje pozarządowe jak i administrację samorządową. Wybieranie w drodze 

konkursowej instytucji promujących spółdzielczość socjalną, udzielających porad prawno-

finansowych a takŜe grantów dla grup nowych spółdzielców, przyczyniło się do intensyfikacji 

procesu tworzenia własnych miejsc pracy przez osoby bezrobotne. 

Osiąganie głównych celów programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej” jest 

dodatkowo wspierane działaniami w ramach pomocniczego, resortowego programu 

„Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych”.  

Dzisiaj, według danych z dnia 31 grudnia 2007r. zarejestrowanych jest w Polsce około 140 

spółdzielni socjalnych, posiadających róŜnorodne doświadczenia nie tylko z etapu 

organizowania grup załoŜycielskich ale równieŜ z pierwszych miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczo - społecznej. Okres 2006-2007 to takŜe etap tworzenia pierwszych, 

wspólnych organizacji polskich spółdzielni socjalnych – Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Socjalnych zawiązany w dniu 22 czerwca 2007r w Byczynie, który w dniu  

23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział 

Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

- Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS 0000292252. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dysponował w 2007r. nieco wyŜszą kwotą środków 

budŜetowych – 1,8 mln zł (część 44. Zabezpieczenie społeczne), co wynikało z przesunięcia  

z 2006r. niewykorzystanej kwoty programowej 900 tys zł na działania roku 

sprawozdawczego. 
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W 2007r. działały w Polsce takie Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (dalej: OWSS) 

jak: Warszawa, Byczyna, Kraków, Rzeszów, Poznań, Drezdenko, Zamość, Łódź, Ruda 

Śląska, oraz Olsztyn. 

Obszar geograficzny kraju, a więc region prowadzonych działań przez OWSS-y przedstawiał 

się następująco: 

 

 

Lp. 

Realizator  
powierzonego zadania 

Obszar geograficznych kraju 

1. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 
„JA-TY-MY z siedzibą Łodzi 

Województwo Łódzkie, 

Województwo Świętokrzyskie 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Olsztynie 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

3. Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego w Rzeszowie 

Województwo Podkarpackie 

4. Urząd Miasta i Gminy Byczyna  
(woj. opolskie) 

Województwo Opolskie 

5.  Agencja Rozwoju Spółdzielczości 
Związku Lustracyjnego Spółdzielni 
Pracy w Krakowie 

Województwo Małopolskie 

6. Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni 
Niewidomych w Warszawie 

Województwo Mazowieckie, 

Województwo Podlaskie, 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

Częściowo Województwo Pomorskie 

7. Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych  
w Wałbrzychu 

Województwo Dolnośląskie 

8. Stowarzyszenie „Nowa Szansa”  
w Zamościu 

Województwo Lubelskie 

9. Powiatowy Urząd Pracy  
w Rudzie Śląskiej 

Województwo Śląskie 

10. Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni 
Socjalnych w Poznaniu 

Województwo Wielkopolskie 

11. Fundacja „Dom Wspólny Barka”  
w Drezdenku 

Województwo Lubuskie, 

Województwo Zachodniopomorskie 
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II. DZIAŁALNO ŚĆ OWSS W I PÓŁROCZU 2007r. 

Efekty wykonanych zadań w I półroczu 2007r., jakie powierzył Minister Pracy i Polityki 

Społecznej wybranym instytucjom tworzącym ośrodki wsparcia zaprezentowane są na 

przykładzie kilku z nich: 

II.1 OWSS ŁÓDŹ - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE:  

W I półroczu 2007r. OWSS w Łodzi prowadził działania wspierające w formule 
konkursowej dla grup załoŜycielskich spółdzielni socjalnych oraz usługi doradcze. 

W zakresie wsparcia finansowego po rozpatrzeniu 7 wniosków grantowskich, przyjęto 
ostatecznie do realizacji 4 projekty konkursowe na ogólną kwotę 80,0 tys. złotych  
(po 20,0 tys. złotych 1 grant). Dodatkowe wsparcie finansowe uzyskały: Spółdzielnia 
Socjalna „Energia” w Łodzi, Spółdzielnia Socjalna „Na prostej” z Łodzi, Spółdzielnia 
Socjalna „Piątka” z Łodzi, oraz Spółdzielnia Socjalna „Ares” z Kielc. 

W ramach usług doradczych odbytych zostało 15 spotkań z członkami spółdzielni 
socjalnych, działających na obszarze obu województw, których tematyka dotyczyła 
głównie zagadnień prawnych, finansowo-księgowych oraz współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego.  

II.2 OWSS ZAMOŚĆ – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:  

W I półroczu br powołano specjalny Punkt Doradztwa i Informacji Spółdzielczości 
Socjalnej w Zamościu przy ul. Św.Piatka 24, wyposaŜony w łącza telefoniczne - 
infolinia oraz internetowe, który świadczył usługi dla osób zainteresowanych 
załoŜeniem spółdzielni socjalnej (ponad 100 porad). W okresie marca – maja br. 
przeprowadzono cykl warsztatowo-szkoleniowy z udziałem przedstawicieli 
działających centrów integracji społecznej z Lublina i Chełma z osobami 
bezrobotnymi z terenów takich miejscowości jak: Hrubieszów, Janów Lubelski, 
Lublin, oraz Chełm. 

W konkursie grantowskim udzielono wsparcia finansowego dla takich spółdzielni 
socjalnych jak: Spółdzielnia Socjalna „Dragon” z Zamościa, Spółdzielnia Socjalna 
„Koziołek” z Lublina, oraz wyjątkowo Spółdzielnia Socjalna „Eko-Farma” z Lwówka 
(województwo wielkopolskie w wyniku decyzji przesunięcia terytorialnego wniosku). 

II.3 OWSS OLSZTYN – WOJEWÓDZTWO WARMI ŃSKO – MAZURSKIE: 

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w zakresie spółdzielczości socjalnej, która 
przy pomocy WAMA-COOP Olsztyn rozwiała się na obszarze województwa 
warmińśko-mazurskiego wcześniej niŜ wdroŜenie programu resortowego „Wspieranie 
Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, utworzono partnerstwo organizacyjne 
zrzeszające między innymi: MOPS Olsztyn, Działdowską Agencję Rozwoju oraz 
Urzędów Miejskich: Olsztyna, Miasta Dobre Miasto, Bartoszyc, Braniewa, Ełku, 
Kętrzyna, oraz Nidzicy. OWSS w Olsztynie prowadził działania doradczo – 
konsultacyjne w specjalnie utworzonym punkcie informacyjnym przy MOPS Olsztyn, 
a takŜe przeprowadził otwarty konkurs grantowski. 
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Wsparcie finansowe uzyskały następujące spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna 
„Unita” z Olsztyna, Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” z Olsztyna, Spółdzielnia 
Socjalna „Budownictwo” z Olsztyna, Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Ruciane Nida, 
oraz Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” z Olsztyna. 

II.4 OWSS RZESZÓW – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE: 

Prowadząc wyznaczony zakres zadań OWSS Rzeszów nawiązał współpracę z takimi 
partnerami jak: WUP Rzeszów, PUP Rzeszów, PUP LeŜajsk, MOPS Rzeszów, 
PFRON Oddział Podkarpacki, Polskim Związkiem Głuchy Oddział w Podkarpackim, 
ROPS Rzeszów oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim (Wydział Polityki 
Społecznej). Taka współpraca pozwoliła przeprowadzić szeroką kampanię 
informacyjną a takŜe doradczą na obszarze województwa w środowisku osób 
bezrobotnych. 

W ramach prowadzonej działalności wspierającej juŜ istniejące grupy spółdzielcze 
rozpatrzono w ramach konkursu grantowskiego 3 wnioski, przy czym dofinansowanie 
uzyskały dwa,  a mianowicie: Spółdzielnia Socjalna: „Konar” z Tarnobrzegu, oraz 
Spółdzielnia Socjalna „Anna” z śurawicy (granty po 20,0 tys. złotych). Wobec 
wniosku Spółdzielni Socjalnej „Krępak” z Rudawki zastosowano procedurę 
ponownego przygotowania biznes planu pod nadzorem OWSS Rzeszów.   

II.5 OWSS BYCZYNA - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE: 

Ośrodek w Byczynie charakteryzuje się duŜą aktywnością w obszarze ekonomii 
społecznej, przejawiającą się nawiązaniem współpracy z ROPS Opole, Instytutem 
Polityki Społecznej  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bankiem Spółdzielczym 
w Namysłowie. 

Działalność edukacyjno-informacyjna w okresie I półrocza br. była prowadzona 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Popierania Zaradności śyciowej i Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Wzajemnej Pomocy w Byczynie. 

OWSS Byczyna udzielił w I półroczu br. wsparcia finansowego w postaci grantów na 
ogólna kwotę 69.200 złotych następującym spółdzielniom:  WielobranŜowej 
Spółdzielni Socjalnej „Polgraf” w Byczynie, Spółdzielni Socjalnej Usługowo -
Handlowo-Produkcyjna w Byczynie, WielobranŜowej Spółdzielni Socjalnej 
„Ogniowo” w Kędzierzynie –Koźlu, oraz Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej „Sydoraj” 
w Strzelcach Opolskich.  

II.6 OWSS KRAKÓW - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: 

Ośrodek w Krakowie utworzony został na bazie organizacyjnej Związku 
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy – Agencja Rozwoju Spółdzielczości, przy 
wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia tej instytucji w obszarze rozwoju 
spółdzielczych form gospodarowania. 

Działalność edukacyjno-szkoleniowa prowadzona była dwutorowo, poniewaŜ oprócz 
tradycyjnych szkoleń otwartych, zaproponowano spółdzielcom socjalnym 
przeprowadzenie konkretnych warsztatów strategicznych, takich jak: księgowość 
spółdzielni socjalnych, zarządzanie podmiotem spółdzielczym, techniki sprzedaŜy 
usług i produktów spółdzielczych. Takich strategicznych warsztatów, obejmujących 
wymienione cykle szkoleniowe przeprowadzono łącznie cztery. 
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Wsparcie finansowe w formule grantowskiej zostało przydzielone następującym 
spółdzielniom socjalnym: Spółdzielnia Socjalna SARE z Krakowa, Spółdzielnia 
Socjalna z Zaborowa, śarska Spółdzielnia Socjalna, Spóldzielnia Socjalna „Dobry 
Początek” z Mikołowa. 

 II.7 OWSS WAŁBRZYCH - WOJEWÓDZTWO DOLNO ŚLĄSKIE: 

Ośrodek Wałbrzyski podobnie jak pozostałe wykonywał dwa rodzaje zadań.  
W zakresie usług doradczych funkcjonował punkt konsultacyjny, w ramach którego 
prowadzono następujący zakres usług i ekspertyz: prawo gospodarcze, pozyskiwanie 
środków finansowych z EFS, marketing inwestycyjny. 

W ramach funduszu grantowskiego udzielono wsparcia finansowego 4 spółdzielniom 
socjalnym działającym na obszarze województwa dolnośląskiego: Spółdzielnia 
Socjalna „WWW.Promotion” z Wrocławia, DzierŜoniowska WielobranŜowa 
Spółdzielnia Socjalna „Awnas” z DzierŜoniowa, Spółdzielnia Socjalna Pro-Eko”  
z Wrocławia. 

Ponadto, przystąpiono w I półroczu br. do współpracy z kolejnymi grupami 
załoŜycielskimi takimi jak, robocze nazwy przed procedurą wpisu do KRS: 
Spółdzielnia Socjalna „Mona-Lisa” z Wałbrzycha, Spółdzielnia Socjalna „01”  
z Wałbrzycha, oraz Spółdzielnia Socjalna „Tęcza” z Wałbrzycha. 

II.8 OWSS WARSZAWA – WOJEWÓDZTWA: MAZOWIECKIE, PODL ASKIE 

ORAZ KUJAWSKO-POMORSKIE. 

OWSS Warszawa podjął się zadania wspierania spółdzielców socjalnych na obszarze 
trzech województw, przy czym posiadane doświadczenie Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych było podstawą dla 
powierzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej tak duŜego obszaru do obsługi 
zadaniowej. JednakŜe z uwagi na niskie zainteresowanie problematyką spółdzielczości 
socjalnej w województwie kujawsko-pomorskim, wsparcie finansowe udzielane było 
podmiotom z województwa wielkopolskiego, bowiem OWSS Poznań nie dysponował 
juŜ środkami finansowymi w stosunku do zapotrzebowania grup zaloŜycielskich. 

OWSS Warszawa przeprowadził cykl edukacyjno-szkoleniowy poprzez utworzone do 
tego celu specjalne grupy ekspertów, docierających do wybranych miejscowości 
trzech województw. 

Wsparcie finansowe dla grup załoŜycielskich zostało udzielone następującym 
podmiotom: Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” z Chełmna, Spółdzielnia Socjalna 
„Ostrowianka” z Ostrowi Mazowieckiej, Spółdzielnia Socjalna „ Świt” z Luboszy, 
Spółdzielnia Socjalna „Karinus” z Poznania, Spółdzielnia Socjalna Marszewo  
z Lwówka,  Spółdzielnia Socjalna „Przystań” z Poznania-KrzyŜownik, Spółdzielnia 
Socjalna „Elita” z Poznania, Spółdzielnia Socjalna „Max-Styl” z Poznania, 
Spółdzielnia Socjalna „Riksza” z Poznania, Spółdzielnia Socjalna „Art-Smak”  
z Poznania, Spółdzielnia Socjalna „SOC-Bud” z Szydłowca,  
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III. DZIAŁALNO ŚĆ OWSS W II PÓŁROCZU 2007r. 

 

III.1 OWSS WARSZAWA – KRAJOWY ZWI ĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI 

INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH 

 
  OWSS Warszawa posiadając wcześniejsze doświadczenia w obszarze promowanie 
 spółdzielczości socjalnej, wykorzystał je w II półroczu 2007r. w zakresie formuły 
 organizacyjnej działania ośrodka, desygnując do pracy w województwach własnych  
 pełnomocników terenowych.  Pełnomocnicy ci wraz z prezesem Zarządu Związku oraz 
 koordynatorem projektu tworzyli Komitet Opiniujący, rozstrzygający w kwestiach 
 przyznania grantów spółdzielniom socjalnym. OWSS Warszawa dysponował juŜ 
 wzorami dokumentacją, którą stanowiły między innymi regulamin organizacyjny, oraz 
 formularze wniosków o granty 
 OWSS Warszawa przygotował i wydał na potrzeby przyszłych załoŜycieli spółdzielni 
 socjalnych „Poradnik załoŜyciela spółdzielni socjalnej”, zawierający praktyczne 
 wskazówki dotyczące powstawania spółdzielni oraz opis aktów prawnych w obszarze 
 spółdzielczości socjalnej. W zakresie prowadzonej polityki informacyjno-promocyjnej 
 OWSS Warszawa zrezygnował z nieskutecznych przekazów prasowych,  koncentrując 
 się na przekazywaniu informacji poprzez stronę internetową i pełnomocników 
 terenowych. To działanie przy współpracy z pełnomocnikami terenowymi okazało się 
 w praktyce skuteczniejsze (z 9 spółdzielni socjalni aŜ 7 dotarło do ośrodka przy 
 pomocy Internetu). 
 Realizacja zadań programowych OWSS Warszawa przedstawiała się następująco: 
 
 Usługi doradcze 
 Usługi doradcze dla członków (lub potencjalnych członków) spółdzielni socjalnych 
 były świadczone przez cały okres funkcjonowania Ośrodka, bowiem uwzględniono 
 fakt Ŝe osoby chcące zakładać spółdzielnie socjalne ciągle posiadają małe 
 doświadczenia w prowadzeniu własnych podmiotów gospodarczych, charakteryzują 
 się niskim poziomem wykształcenia zawodowego, oraz dodatkowo są często w trudnej 
 sytuacji Ŝyciowej (niskie dochody własne). Usługi doradcze obejmowały następująco 
 zagadnienia: 

- ogólne informacje na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych, oraz 
moŜliwych profili ich działalności, 

- metody uruchamiania produkcji rynkowej i usług, nawiązywanie kontaktów  
z kontrahentami i partnerami gospodarczymi 

- moŜliwość współpracy z miejscowymi, samorządowymi władzami 
- procedury prawne związane z załoŜeniem spółdzielni, przygotowaniem statutu 

spółdzielni socjalnej, jak równieŜ innych dokumentów niezbędnych przy 
rejestracji, oraz procedury finansowe związane z działaniem spółdzielni 

- doradztwo z prowadzenia księgowości 
W trackie świadczenia usług doradczych przez OWSS Warszawa okazało się,  

 Ŝe urzędnicy powiatowych urzędów pracy sami nie dysponują dostateczną wiedzą 
 mogącą pomóc przyszłym spółdzielcom. 
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 Wszelkie informacje i porady były udzielane w czasie bezpośrednich spotkań  
 w siedzibie OWSS Warszawa, poprzez rozmowy telefoniczne oraz odpowiedzi 
 wysyłanych drogą mailową. 
 Spółdzielcy zgłaszający się do OWSS Warszawa wielokrotnie sygnalizowali problem 
 braku  moŜliwości nawiązania kontaktów z innymi spółdzielniami socjalnymi. OWSS 
 Warszawa  zorganizował pod koniec 2007r. spotkanie grup spółdzielczych, na którym 
 mogło dojść do wymiany doświadczeń. W tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,  
 którzy  przedstawili dalsze perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce, 
 oraz moŜliwości ubiegania się przez spółdzielnie o środki EFS. 

 

 Wsparcie finansowe 
 Największym problemem spółdzielni socjalnych jest brak środków na rozpoczęcie lub 
 rozwój działalności, toteŜ najbardziej odczuwalnym efektem działalności OWSS 
 Warszawa były granty finansowe. Na ten cel przeznaczono 111 tys.złotych. 
 NajwaŜniejszym kryterium, jakie zastosowano przy ich udzielaniu, była ocena szans 
 na realizację projektu oraz utrzymania zatrudnienia w spółdzielni. Ponadto,  
 dodatkowo uwzględniano rolę czynnika wpływu spółdzielni na lokalny rynek pracy,  
 biznes plan i harmonogram realizacji projektu, opinię i współpracę z samorządem 
 lokalnym oraz  liczbę osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które poprzez 
 członkostwo w spółdzielni znalazły zatrudnienie.  
 Komitet Opiniujący przyjął równieŜ załoŜenie, Ŝe pierwszeństwo w otrzymywaniu 
 środków będą miały spółdzielnie nowopowstałe. Maksymalna kwota grantu 
 określona w „Regulaminie Udzielania Wsparcia Spółdzielniom Socjalnym oraz 
 Osobom Zamierzającym Utworzyć Spółdzielnię Socjalną przez OWSS”, wynosiła  
 20 tys. zł.  
 Do konkursu ogłoszonego przez OWSS Warszawa zgłosiły następujące spółdzielnie 
 socjalne: 

• WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna ALBA LUX z Wołomina (nowoutworzona) 
– plan uruchomienia punktu mechaniki samochodowej.  

• Spółdzielnia Socjalna AREKA w Warszawie (nowoutworzona)– plan otworzenie 
punktów małej gastronomii. 

• WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna LIDIA ze Świecia (nowoutworzona) – plan 
zakupu profesjonalnych urządzeń do sprzątania. 

• Wyszkowska WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna SZRON z Wyszkowa 
(nowoutworzona)– plan otwarcia punktu kserograficzny.  

• Spółdzielnia Socjalna OD NOWA z Chełmna (działająca) -  plan utworzenia  
w budynku uzyskanym od władz miasta hotelu.  

• Spółdzielnia Socjalna SOC-BUD z Szydłowca – plan zakupu pojazdu, niezbędnego 
do prowadzenia prac budowlano-remontowych. 

 
 Wyniki konkursu ogłoszono 24 września 2007r., przyznając kaŜdej spółdzielni  
 po 20 tys. złotych, za wyjątkiem  Spółdzielni Socjalnej SOC-BUD, która otrzymała 
 11 tys.  złotych. 
 OWSS Warszawa na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
 w listopadzie uzyskał (aneks do umowy) dodatkowe środki finansowe w wysokości  
 34 tys. zł., które przy zastosowaniu tych samych zasad konkursowych zostały 
 podzielone pomiędzy: 
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• WielobranŜową Spółdzielnię Socjalną GDYNIANKA z Gdyni – plan zakupu 
sprzętu i środków niezbędnych do robót budowlano-remontowych i pielęgnacji 
zieleni -18 tys. zł. 

• Powiatową Spółdzielnię Socjalną z Kwakowa – plan prac remontowo- 
adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne -16 tys. zł. 

Rozliczenie projektu OWSS Warszawa (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków z 
innych źródeł 

Koszty obsługi administracyjnej OWSS 

1 Materiały biurowe 8 007,90 8 007,77 0,13 

2 Koszty eksploatacji urządzeń 6 144,88 6 000,00 144,88 

3 Zakup komputera PC przeznaczonego dla OWSS 3 400,00 3 400,00 0,00 

4 Koszty wynagrodzenia za pracę związaną z obsługą 
administracyjną projektu, umowa o pracę 6 x 1600 zł 

9 600,00 9 600,00 0,00 

5 Koszty wynajmu pomieszczeń na działalność OWSS 9 000,00 0,00 9 000,00 

6 Koszy obsługi księgowej 3 000,00 3 000,00 0,00 

Koszty związane z realizacją zadania 

7 Koszty usług doradczych, praca oddelegowanego do obsługi 
projektu pracownika, 6 x 1000 zł 

6 000,00 0,00 6 000,00 

8 Koszty usług doradczych, umowy zlecenie lub o dzieło 9 000,00 9 000,00 0,00 

9 Granty i poŜyczki 156 266,80 145 000,00 11 266,80 

Razem 210 419,58 184 007,77 26 411,81 

 
 
 

III.2 OWSS ŁÓDŹ – STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA –TY - MY” 

 

Podstawowe zadania OWSS Łódź to: 
- usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności  

i metod ich realizacji, poradnictwo prawne oraz obsługa księgowa, 
- udzielanie poŜyczek na opłacenie składek ubezpieczeniowych spółdzielców, 

refundowanych przez Fundusz Pracy na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.Nr94, poz 651), 

- udzielanie poŜyczek na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania 
udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania zadania publicznego 
powierzonego do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr96, poz.873, z późn zm.), 

- udzielanie poŜyczek na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na 
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w ustawie 
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z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych( Dz. U. Z2006r. Nr164, 
poz1163,z późn.zm.) 

- udzielanie grantów dla działających spółdzielni socjalnych. 
 
 Usługi doradcze 

 W ramach zadania podjęto próbę rozpoznania i dotarcia do wszystkich spółdzielni 
 socjalnych działających na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego.  
 Na podstawie przeglądarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego wyszukano 
 wszystkie zarejestrowane spółdzielnie socjalne na obszarze działania OWSS Łódź. 
 - 9 spółdzielni socjalnych, w tym: 8 na terenie województwa łódzkiego i 1 na terenie 
 województwa świętokrzyskiego.  
 Nawiązano kontakt z  następującymi spółdzielniami: 

a) „ARES” WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna w Kielcach ul. Mickiewicza 1, 
b) Spółdzielnia Socjalna „Energia” Łódź ul. Beskidzka 133, 
c) Łódzka Spółdzielnia Socjalna „Na Prostej” Łódź ul. Piliczna 1, 
d) WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna PIĄTKA Łódź ul. Pługowa 10, 
e) Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza” Łódź ul. Zawiszy Czarnego 22, 
f) „FENIKS” WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Legionów 25A. 
 Z pozostałymi spółdzielniami socjalnymi, zarejestrowanymi w KRS, a więc takimi 
 jak: Wieloresortowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą spółdzielni i zarządu w Łodzi” 
 Łódź ul. Objazdowa 17, Spółdzielnia Socjalna „KOTWICA” Łódź ul. Jaracza 42, 
 oraz Spółdzielnia Socjalna „Przedsięwzięcie” w Łodzi ul. Rybna 7 A-E, nawiązanie 
 kontaktu było niemoŜliwe.  
 OWSS Łódź przeprowadził spotkania doradcze przy współpracy z specjalistycznymi 
 firmami w następującej tematyce: 

1. Porady prawne – Kancelaria Radcy Prawnego Jolanty Nejman 
2. Marketing i zarządzanie – NGB Doradztwo – Nina Georgiew Brzezińska 

 OWSS Łódź dysponował równieŜ własnymi specjalistami udzielającymi doradczego 
 wsparcia potrzebującymi spółdzielcom, np.: (a) dziedzina poligrafii. 
 Przeprowadzono równieŜ cykl spotkań informacyjnych z osobami potencjalnie 
 zainteresowanymi przystąpieniem do spółdzielni socjalnej lub grupami inicjatywnymi 
 osób chcących załoŜyć spółdzielnię socjalną. Przedmiotem tych spotkań były 
 zagadnienia ekonomii społecznej, idea spółdzielczości socjalnej, podstaw marketingu i 
 zarządzania, aspekty prawne spółdzielni socjalnej. Efektem tych spotkań było 
 powstanie Spółdzielni Socjalnej „Ksero Zawisza”.  
 W ramach tego zadania odbywały się równieŜ indywidualne spotkania. 
 W obszarze świadczonych usług zawiązano lokalne partnerstwa takich instytucji jak:
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w Łodzi, Powiatowy 
 Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, CARITAS w Łodzi i Kielcach, Centrum Integracji 
 Społecznej w Kielcach, Centrum Integracji Społecznej przy fundacji Uwolnienie w 
 Łodzi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, Towarzystwo Przyjaciół 
 Niepełnosprawnych w Łodzi, oraz Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi. 
  
 Wsparcie finansowe 
 Usługi poŜyczkowe  
 W trakcie realizacji zadania udzielona została poŜyczka Spółdzielni Socjalnej „ARES” 
 w Kielcach, przy ul. Mickiewicza 1. PoŜyczka w wysokości 20.510,- zł została 
 przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczeniowych spółdzielców refundowanych 
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 przez Fundusz Pracy na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  
 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) 
 
 Granty finansowe  
 OWSS Łódź rozpatrywał wnioski grantowe poprzez utworzoną do tego celu Komisję 
 Oceniająca w skład której wchodzili przedstawiciele lokalnych instytucji społecznych, 
 wśród których naleŜy wymienić: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”, 
 Oddział PFRON w Łodzi, Powiatowy Urzędu Pracy nr 2 w Łodzi, WyŜsza Szkoła 
 Pedagogiczna w Łodzi, oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. 

 Do konkurs wpłynęły 4 wnioski konkursowe: 
1. Wniosek złoŜony przez Spółdzielnie Socjalną  „Ksero Zawisza” z Łodzi. 

Spółdzielnia powstała w III kwartale 2007 w wyniku współpracy naszego Ośrodka 
z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych. W skład członków spółdzielni 
weszli głównie podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. 
Spółdzielnia zgodnie z wcześniejszym biznesplanem będzie się zajmowała 
usługami poligraficznymi. Udzielony grant został wykorzystany na zakup 
podstawowego sprzętu poligraficznego takiego jak komputer, oprogramowanie, 
drukarka kolorowa, kserokopiarka i inne niezbędne wyposaŜenie.  
BudŜet przedsięwzięcia wynosi 20.000 zł. Spółdzielnia posiada siedzibę  
w pomieszczeniach Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi 
ul. Zawiszy Czarnego 22. Wniosek w trakcie oceny uzyskał 458 punktów na 600  
i został przyjęty do realizacji. 

2. WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna „PIĄTKA” w Łodzi ul. Pługowa 10 – 
złoŜony wniosek jest kontynuacją poprzedniego grantu, który zakładał stworzenie 
zakładu produkującego elementy drewnianej architektury ogrodowej. W trakcie 
projektu oferta Spółdzielni została rozszerzona o produkcję mebli. Spółdzielnia 
ponadto zajmuje się pracami budowlanymi, porządkowymi oraz prowadzi 
szkolenia dla podopiecznych Stowarzyszenia „Multismultum”.  BudŜet wniosku 
opiewał na kwotę 20.000,- zł i przewidywał zakup kolejnych maszyn w celu 
poszerzenia parku maszynowego zakładu. W postępowaniu oceniającym otrzymał 
321 punktów na 600 moŜliwych i został skierowany do realizacji. 

3. „ARES” WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna w Kielcach ul. Mickiewicza 1 – 
Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie prostych prac remontowo-
budowlanych oraz porządkowych. Spółdzielnia w poprzedniej edycji konkursu 
została wykluczona z postępowania konkursowego z powodu zaległości  
w składkach ZUS. Po otrzymaniu poŜyczki Spółdzielnia uregulowała naleŜności  
i mogła wystartować w konkursie. Przedmiotem wniosku był zakup sprzętu do 
pielęgnacji nagrobków cmentarnych. BudŜet wniosku wynosi 20.000 zł. 
W postępowaniu konkursowym wniosek otrzymał 416 punktów na 600 moŜliwych 
i został skierowany do realizacji 

4. Łódzka Spółdzielnia Socjalna „Na Prostej” w Łodzi ul. Piliczna 1 – Powstała  
w I kwartale 2007r. Podstawowym profilem jest działalność w branŜy 
gastronomicznej. Wniosek jest kontynuacją poprzedniego grantu i ma na celu 
zwiększenie atrakcyjności bufetu prowadzonego przez Spółdzielnię w Zgierzu  
ul. Leśmiana 1. Bufet funkcjonuje na terenie basenu będącego w zarządzie WOSiR 
w Zgierzu. BudŜet opiewa na kwotę 20.000 zł. Po wstępnym rozpatrzeniu pod 
względem formalnym, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.  
W wyniku oceny merytorycznej otrzymał 338 punktów na 600 moŜliwych i został 
skierowany do realizacji. 
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Rozliczenie projektu OWSS Łódź (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, środków 
z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  24.028,98 11.946,54 12.082,44 

2. Koszty poŜyczek i grantów 96.014,11 96.014,11 -- 

Razem 120.043,09 107.960,65 12.082,44 

 
 

III.3 OWSS ZAMO ŚĆ – STOWARZYSZENIE „NOWA SZANSA”  
 

 
Działalność tego OWSS w II półroczu 2007r. była zorganizowana w oparciu o zawarte 
partnerstwo lokalne pomiędzy Stowarzyszeniem „Nowa Szansa” w Zamościu  
a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. To partnerstwo miało pomóc 
grupie osób, które uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej z Janowa 
Lubelskiego podjąć decyzję o zorganizowaniu własnego podmiotu społeczno-
gospodarczego. 
OWSS Zamość przyjął następujący układ zadań merytorycznych: 
a) prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej na obszarze województwa lubelskiego, 
b) doradztwo i porady prawne i ekonomiczne, 
c) edukacja – warsztaty szkoleniowe, 
d) udzielanie poŜyczek na opłatę składek ubezpieczeniowych, zakup materiałów  

i narzędzi niezbędnych do wykonywania zadań publicznych, 
e) granty na rozwój spółdzielni socjalnych. 
OWSS Zamość opracował własny Regulamin Organizacyjny, oraz Regulamin udzielania 
poŜyczek i przyznawania grantów. 
OWSS Zamość posiadał dwie siedziby, wykorzystując do tego celu pomieszczenia 
Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu oraz pomieszczenia OPS – KIS w Janowie 
Lubelskim. 
Usługi doradcze 
Utworzono 2 punkty doradztwa, wyposaŜone w infolinie, w których dyŜury prowadzili 
specjaliści z dziedziny prawa spółdzielczego, w tym: prawa spółdzielni socjalnych.  
W tych punktach udzielano równieŜ porad finansowo-księgowych. W pracy doradczej 
brali udział przedstawiciele innych instytucji, takich jak: WAMA-COOP z Olsztyna, 
organizacja pozarządowa, PUP Zamość – doradca zawodowy, Bank Milenium O/Zamość 
– doradca finansowy. DyŜury punktów prowadzone były cyklicznie przez dwa dni  
w tygodniu do daty zakończenia projektu OWSS. 
Usługi doradcze zostały wsparte warsztatami edukacyjno-informacyjnymi, 
przeprowadzonymi w kilku grupach osób bezrobotnych, mieszkańców okolicznych gmin. 
W spotkaniach edukacyjno-informacyjnych uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 68 osób 
bezrobotnych. 
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Wsparcie finansowe - Usługi poŜyczkowe i granty 
W okresie III i Iv kwartału 2007r. przeprowadzono konkursy, poprzedzone szeroką akcją 
medialną. Komisja Konkursowa przyznała granty: 
 

• Spółdzielni Socjalnej „Dragon” z Zamościa – 18.900 zł, 
• Spółdzielni Socjalnej „Koziołek” z Lublina – 18.900 zł, 
• Spółdzielni Socjalnej „Peron” z Motycza Leśnego – 20.000 zł 

OWSS Zamość przewidywał jeszcze uwzględnienie wniosku Spółdzielni Socjalnej  
w Stoczku Łukowskim, która jednak nie podjęła ostatecznie w 2007r. swojej działalności 
gospodarczej, przekładając decyzję o jej uruchomieniu na rok 2008. 

Rozliczenie projektu OWSS Zamość (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 
środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  20.683,01 14.000,00 6.683,01 

2. Koszty poŜyczek i grantów 77.744,32 74.000,00 3.744,32 

Razem 10.427,33 88.000 98.427,33 

 
 

 

II.4 OWSS RZESZÓW – RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGI ONALNEGO  

 

Realizacja projektu w II półroczu 2007r. oparta została o wcześniejsze doświadczenia 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, biorącej aktywnie udział w inicjatywach 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej wspierających rozwój idei przedsiębiorczości 
społecznej. Partnerami projektu były następujące instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy  
w LeŜajsku, MOPS w Rzeszowie, PEFRON O/Rzeszów, Polski Związek Głuchych  
O/Podkarpacki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, oraz ROPS Rzeszów. 
Ponadto, do udziału w pracach komisji konkursowych zaproszono: Izbę Skarbową  
w Rzeszowie, ZUS O/Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. 
OWSS Rzeszów udziel wsparcia finansowego następującym spółdzielniom socjalnym, 
które przedstawiły plany rozwoju, co dotyczyło spółdzielni juŜ działających, oraz 
spółdzielniom nowo powstałym: 

• Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega – plan dalszego rozwoju - 20.000 zł, 
• Spółdzielnia Socjalna „Krępak” z Rudawki – plan dalszego rozwoju - 20.000 zł, 
• Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno-Krawiecka „Dance” z Rzeszowa  

(nowa) – 15.000 zł, 
• Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Remontowo-Budowlana „Sąsiedzi” z Górnowa 

(nowa) – 13.000 zł, 
• Spółdzielnia Socjalna „RES PENTUM” z Rzeszowa – 12.000 zł.  

 



MINISTERTSWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej 

Warszawa, styczeń 2008r. 

 
 
OWSS Rzeszów prowadząc działalność doradczą na obszarze województwa 
podkarpackiego sygnalizuje, Ŝe proces tworzenia spółdzielni socjalnych jest trudny  
z uwagi na słabo rozwiniętą sieć instytucjonalnego wsparcia dla tych podmiotów, 
szczególnie po stronie instytucji samorządowych. Głównym problemem jest pozyskanie 
środków finansowych w formule kapitału początkowego. 
 

Rozliczenie projektu OWSS Rzeszów (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 
środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  29.852,31 19.431,40 10.420,91 

2. Koszty poŜyczek i grantów 80.000,00 80.000,00 ------ 

Razem 109.852,31 99.431,40 10.420,40 

 
 

III.5 OWSS BYCZYNA - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE – URZ ĄD MIASTA 

BYCZYNA 

Ośrodek w Byczynie posiadając bogate doświadczenia w zakresie ekonomii 
społecznej kontynuował swoją działalność głównie w obszarze doradztwa oraz 
wsparcia finansowego – granty. Podjęta próba wspierania finansowego spółdzielni 
socjalnej w formie poŜyczek nie powiodła się, bowiem okres 6 miesięcy jest zbyt 
krótkim czasem w kontekście zwrotu poŜyczonych środków. 

Usługi doradcze 

Wykonywanie zadań w tym obszarze było wspomagane współpracą z Centrum 
Integracji Społecznej w Byczynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bierawie oraz 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Byczynie i Bank Spółdzielczy w Bycznie. 
Zorganizowano cykl szkoleniowy pt: Praca socjalna najwaŜniejszym instrumentem 
rozwoju i realizacji zadań polityki społecznej, oraz pt: Spółdzielnia socjalna jako 
sposób tworzenia pracy dla osób bezrobotnych. 

Niezmiernie waŜną inicjatywą OWSS Byczyna było zorganizowanie w II połowie 
2007r. zjazdu załoŜycielskiego Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych. 

Wsparcie finansowe 

Do konkursu grantowego ogłoszonego przez OWSS Byczyna zgłosiła się bardzo 
niewielka liczba spółdzielni. Praktycznie były to spółdzielnie juŜ działające, które 
przedstawiły plany restrukturyzacji profilu gospodarczo-społecznego. 

Granty finansowe uzyskały następujące spółdzielnie socjalne:  

• Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie – projekt 
„Spółdzielnia socjalna – przedsiębiorstwo, które moŜe wyrobić sobie dobrą 
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markę i być poŜądanym partnerem na rynku pracy” – kwota 20.000 zł –  zakup 
podstawowych narzędzi, poprawa warunków bhp, remonty pojazdów 
mechanicznych 

• WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniowo” w Kędzierzynie – Koźlu – 
projekt utworzenia biura adaptacji zawodowej – kwota 15.000 zł – zakup 
doposaŜenia meblowego. 

• Strzelecka Spółdzielnia Socjalna „Sydoraj” – projekt „Dalszy rozwój – więcej 
zleceń” – kwota 15.000 zł – zakup oprzyrządowania i działania 
marketingowego. 

Wysokość środków finansowych przekazana tym spółdzielniom wynosi łącznie 
50.000 złotych. 

Rozliczenie projektu OWSS Byczyna (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 

środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  25.000,00 15.000,00 10.000,00 

2 Koszty usług doradczych 35.000,00 35.000,00 ----------- 

3. Koszty grantów 50.000,00 50.000,00 ----------- 

Razem 110.000,00 100.000,00 10.000,00 

 

 

III.6 WIELKOPOLSKI OWSS POZNA Ń - STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POZNANIU 

 

W II półroczu 2007r., Wielkopolski OWSS Poznań nadal prowadził działania 
promocyjne wykorzystując do tego celu partnerską współpracę z Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, powiatowymi urzędami pracy województwa 
wielkopolskiego oraz urzędami gmin. 

Kadra Wielkopolskiego OWSS Poznań uczestniczyła w wielu spotkaniach 
organizowanych bezpośrednio w siedzibach spółdzielni socjalnych, co umoŜliwiało 
jednocześnie przeprowadzić kampanię informacyjną dla niektórych osób 
bezrobotnych, zainteresowanych utworzeniem takich podmiotów ekonomii społecznej. 

Wsparcie finansowe 

Przygotowane dokumenty organizacyjne: regulamin, formularze wniosków 
konkursowych umoŜliwiły sprawne rozpatrywanie projektów poszczególnych 
wnioskodawców. W ogłoszonym konkursie wpłynęło łącznie 15 projektów na łączną 
kwotę potrzeb finansowych 172.879,50 zł. Dotacje przydzielono ostatecznie  
9 spółdzielniom socjalnym na kwotę 74.677,50 zł, przy czym w wyniku dodatkowej 
decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej przydzielającej kwotę 34.000 złotych  
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udzielono wsparcia 5 dodatkowym (rezerwowym) projektom. Łączna kwota grantów 
wyniosła 117.000 zł. 

Wsparcie uzyskały następujące spółdzielnie socjalne: 

W złotych 

Lp Spółdzielnia Socjalna Kwota wnioskowana Kwota  
przyznana 

1. WSS „Karinus” - Poznań 11.022,00 5.922,00 

2. Spółdzielnia Socjalna Ul - Września 9.960,00 4.390,00 

3. Spółdzielnia Socjalna „Kram” - 
Chudopczyce 

20.000,00 8.600,00 

4. Kwilecka Spółdzielnia Socjalna 
„Kwilicz” 

20.000,00 6.300,00 

5. WSS „Elita” - Poznań 6.680,00 2.450,00 

6. Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy 
Ogród” - Poznań 

19.743,50 14.043,50 

7. Spółdzielnia Socjalna „Świt” - 
Chudobczyce 

6.500,00 6.000,00 

8. Spółdzielnia Socjalna „Ogrodnik” - 
Międzychód 

16.700,00 12.850,00 

9. WSS „Syłka” – Poznań  17.122,00 14.122,00 

10. Gastronomiczna Spółdzielnia 
Socjalna „ArtSmak” – Poznań  

9.332,00 2.450,00 

11. Spółdzielnia Socjalna „MaxStyl” – 
Poznań  

8.750,00 4.650,00 

12. Spółdzielnia Socjalna „Przystań” – 
Poznań  

8.660,00 2.630,00 

13. Spółdzielnia Socjalna „Marszewo” - 
Posadówek 

6.650,00 5.000,00 

14. Spółdzielnia Socjalna Marszewo 5.260,00 3.160,00 

Razem 172.879,50 117.000,00 

 

 

III.7 OWSS KRAKÓW – ZWI ĄZEK LUSTRACYJNY SPÓLDZIELNI PRACY – 

AGENCJA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI – KRAKÓW   

 

W II półroczu 2007r., kontynuacja działań ośrodka obejmowała ograniczony obszar 
geograficzny tylko do województwa małopolskiego. W tym okresie przedłuŜono 
funkcjonowanie punktu konsultacyjnego utworzonego w Agencji Rozwoju 
Spółdzielczości w Krakowie. Rodzaje działań prowadzonych przez OWSS Kraków 
obejmowały następujące obszary tematyczne: 
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Usługi szkoleniowe 

W ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych wykorzystano 
współpracę z praktykami, czyli spółdzielcami takich podmiotów jak: Spółdzielnia 
Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic i Spółdzielnia Socjalna „Victoria” z Mogilan. 

Cykle szkoleniowe obejmowały następującą tematykę: 

• Szkolenie bhp dla kadry kierowniczej spółdzielni socjalnych, 

• Szkolenie bhp dla pracowników spółdzielni socjalnych, 

• Instrumenty ekonomiczne wspierające zarządzanie spółdzielniami socjalnymi. 

 

Warsztaty strategiczne 

To działanie OWSS Kraków przeprowadzano zostało w siedzibach spółdzielni 
socjalnych oraz obejmowało tematykę doradczą jaka była postulowana przez 
poszczególne spółdzielnie, które chciały uzyskać pomoc prawną, ekonomiczną, oraz 
księgową. Takim działaniem zostały objęte takie spółdzielnie socjalne jak: „Nov-bud” 
z Krakowa, Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, Spółdzielnia Socjalna 
„Gorliczanin” z Gorlic. 

PoŜyczki  

W wyniku oceny wniosku Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin” z Gorlic została podjęta 
decyzja o udzieleniu poŜyczki na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego. Kwota 
poŜyczki wypłacona została w dwóch ratach, a jej łączna wysokość wyniosła 
13.729,70 zł. 

Granty finansowe  

Komisja konkursowa OWSS Kraków rozpatrzała wnioski trzech spółdzielni 
socjalnych, przydzielając im granty finansowe w wysokości po 20.000 zł. Tymi 
spółdzielniami są: Spółdzielnia Socjalna „Vifenix”, Spółdzielnia Socjalna „SARE” 
oraz Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”. 

Rozliczenie projektu OWSS Kraków (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 

środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  30.366,92 17.742,92 12.624,00 

2 Koszty usług doradczych 21.982,08 21.982,08 --------- 

3. Koszty poŜyczki 13.729,70x 13.792,70x ----------  

4. Koszty grantów  60.000,00 60.000,00 --------- 

Razem 112.624,00 100.000,00 12.624,00 

x) środki poŜyczki zostały zwrócone w terminie przed zakończeniem projektu OWSS 
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III.8 OWSS WAŁBRZYCH – REGIONALNE CENTRUM WSPIERANI A 

INICJATYW POZARZADOWYCH W WAŁBRZYCHU   

OWSS Wałbrzych prowadził w II półroczu 2007r. kontynuację swoich działań  
z pierwszej polowy roku. Podobnie jak pozostałe ośrodki obszary tematyczne 
obejmowały: prawno-ekonomiczne doradztwo specjalistyczne, doradztwo 
szkoleniowe oraz usługi wsparcia finansowego (granty). 

Usługi doradcze 

Prowadzenie tej działalności było ukierunkowane przede wszystkim wobec grup nowo 
powstających spółdzielni socjalnych. Dlatego teŜ usługi te były oferowane jako 
bezpłatne poradnictwo, obejmujące: przygotowywanie statutów spółdzielni 
socjalnych, przygotowywanie wzorców dokumentów rejestracyjnych, oraz pomoc w 
tworzeniu wewnętrznych dokumentów organizacyjnych kaŜdej nowo powstałej 
spółdzielni socjalnej.  

OWSS Wałbrzych prowadził równieŜ porady eksperckie z zakresu pozyskiwania 
środków finansowych z EFS. 

OWSS Wałbrzych utworzył bezpłatny punkt warsztatowy, w skład którego wchodziły: 

• multimedialna sala komputerowa, dostępna dla tych osób które chciały 
przygotowywać pierwsze dokumenty oraz formularze w przypadku braku 
posiadania własnego sprzętu komputerowego, 

• sala wykładowa, w której mogły odbywać się zebrania poszczególnych grup 
załoŜycielskich, dla omawiania własnych spraw organizacyjnych związanych 
z zawiązywaniem spółdzielni socjalnych. 

Wsparcie finansowe – fundusz grantowy 

W ramach opracowanego regulaminu konkursowego w II półroczu 2007r. rozpatrzono 
kilka wniosków spółdzielni socjalnych przyznając kwoty środków finansowych 
następującym podmiotom: 

 

Spółdzielnia Profil działania Kwota dofinansowania 

WielobranŜowa 
Spółdzielnia Socjalna 
„Ogrody Smaków”  

Usługi gastronomiczne  20.000 zł, doposaŜenie 
techniczne 

Spółdzielnia Socjalna 
„01” 

Usługi budowlane  
i biurowe (czystość) 

20.000 zł, doposaŜenie w 
narzędzia, odzieŜ roboczą, 
komputery 

Spółdzielnia Socjalna 
„Tęcza” 

Usługi wypoŜyczania 
sprzętu budowlanego 

20.000 zł, zakup sprzętu 
niezbędnego do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 

Spółdzielnia Socjalna  
„Mona Lisa” 

Usługi gastronomiczne 20.000 zł, zakup sprzętu 
specjalistycznego 
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Rozliczenie projektu OWSS Wałbrzych (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 

środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  20.000,00 20.000,00 ------------- 

2 Koszty usług doradczych 13.400,00 3.400,00 10.000,00 

3. Koszty grantów  80.000,00 80.000,00 ------------ 

Razem 113.400,00 103.400,00 10.000,00 

 

III.9 OWSS RUDA ŚLĄSKA – POWIATOWY URZ ĄD PRACY W RUDZIE 

ŚŁAŚKIEJ   

OWSS Ruda Śląska to jedyny w Polsce ośrodek, który powstały z wyodrębnienia 
organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Ośrodek ten 
posiadał własny regulamin organizacyjny a takŜe strukturę organizacyjna mimo 
podległości słuŜbowej pracowników oddelegowanych do prac w tym ośrodku. Skład 
osobowy tworzyli pracownicy urzędu pracy posiadający specjalności w zakresie 
doradztwa zawodowego, doradztwa projektowego EFS, doradztwa prawnego  
i księgowego. 

OWSS Ruda Śląska podjął w II połowie 2007r. intensywne działania informacyjne  
na obszarze geograficznym województwa śląskiego. Wydano kilka publikacji, oraz 
przeprowadzono szeroką kampanię informacyjna w mediach lokalnych, w tym  
w prasie: Dziennik Zachodni, Goniec Górnośląski, Wiadomości Rudzkie. Odrębnym 
działaniem była współpraca z ośrodkiem lokalnej telewizji „TV Sfera”. 

Usługi doradcze 

W specjalnie opracowanym harmonogramie działania punktu porad został 
zaproponowany podział czasowy według specjalności, i tak: porady prawne  
w poniedziałki i środy, porady księgowe w poniedziałek. 

Usługi doradcze zostały wzmocnione kilkoma cyklami szkoleniowymi, przy 
współpracy z partnerami społecznymi, np.: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
w Rybniku. 

Wsparcie finansowe 

W II półroczu 2007r. zainteresowanie wsparciem finansowym było znacznie większe 
niŜ w pierwszych miesiącach minionego roku, co między innymi wynikało  
z funkcjonowania OWSS Ruda Śląska z strukturach Powiatowego Urzędu Pracy 
(Fundusz Pracy – dotacje). 

Do ogłoszonego konkursu grantowego zgłosiło się 11 podmiotów spółdzielczych,  
w tym: 3 nowe grupy inicjatywne, oraz o spółdzielni socjalnych juŜ działających. 

Wsparcie finansowe uzyskały następujące spółdzielnie: 
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• Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” za projekt „PomóŜ sobie, pomóŜ 
innym” – kwota 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
gastronomicznego, 

• Bytomska Spółdzielnia Socjalna za projekt „Rozpoczęcie działalności 
spółdzielni socjalnej Bytom” – kwota  20.000 zł - z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu poligraficznego, 

• Spółdzielnia Socjalna „Jedność” z Chorzowa za projekt „doprowadzenie 
pomieszczeń lokalowych dla potrzeb uruchamianej działalności gospodarczej 
oraz ich wyposaŜenie” – kwota 20.000 zł  - z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
pralniczego i środków chemicznych, 

• Spółdzielnia Socjalna „Red Head” z Bytomia za projekt „Utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej” – kwota 20.000 zł  - z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
do reklamy i fotografii. 

Rozliczenie projektu OWSS Ruda Śląska (w zł) 
  

Całość zadania (zgodnie z umową) Lp Rodzaj kosztów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych, 

środków z innych źródeł 

1 Koszty obsługi administracyjnej  20.000,00 20.000,00 ------------- 

2 Koszty usług doradczych    

3. Koszty grantów  80.000,00 80.000,00 ------------ 

Razem 100.000,00 100.000,00 x  

  x 
w ostatecznym rozliczeniu kosztów dotacji nastąpił niewielki zwrot kwoty, co związane było z dokładnym rozliczeniem 

faktur spółdzielni socjalnych 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe OWSS Ruda Śląska zarejestrował w swojej bazie informacyjnej  
22 spółdzielnie socjalne działające w województwie śląskim (stan na 31 grudnia 2007r.) 
Oto ich lista: 

 

Nazwa Spółdzielni Siedziba - Miejscowość Data rejestracji w KRS 

Bytomska Spółdzielnia 
Socjalna 

Bytom 26.09.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Dobry 
Początek” 

Mikołów, Mysłowice 17.08.2005 

Spółdzielnia Socjalna 
„Jedność” 

Chorzów 05.04.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Red 
Head” 

Bytom 16.10.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Przyszłość” 

Bielsko - Biała 19.06.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Barka” Częstochowa 25.09.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Carpe Katowice 09.10.2007 



MINISTERTSWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej 

Warszawa, styczeń 2008r. 

Dom” 

Spółdzielnia Socjalna „Klub 
Europejski” 

Siemianowice Śląskie 17.09.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Pomocna Dłoń” 

Sosnowiec 19.07.2005 

Spółdzielnia Socjalna „Nasza 
Sprawa” 

Sosnowiec 28.04.2006 

Spółdzielnia Socjalna 
„Razem” 

Gilowice 15.03.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Roma” Bytom 07.03.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Perspektywa” 

Lędziny 15.06.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Szansa 
i Wsparcie” 

Chorzów 26.03.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Zawiercie” 

Zawiercie  16.11.2006 

Spółdzielnia Socjalna „Złota 
Rączka” 

Katowice 29.09.2006 

Spółdzielnia Socjalna 
„Porozumienie” 

Gilowice 04.07.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Integracja” 

Tarnowskie Góry 29.10.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Eruditum” 

Rybnik 15.11.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Fryna” Ruda Śląska 21.11.2007 

Spółdzielnia Socjalna 
„Szansa” 

Radlin 29.11.2007 

Spółdzielnia Socjalna „Fenix-
Atlantyda” 

Dąbrowa Górnicza 14.12.2007 

 

 

 

III.10 OWSS OLSZTYN – MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W OLSZTYNIE    

W II półroczu 2007r OWSS Olsztyn kontynuował swoją działalność przy znacznie 
mniejszej kwocie dofinansowania niŜ w okresie pierwszych sześciu miesięcy 
minionego roku. OWSS Olsztyn dysponował kwotą 45.000 zł, w tym: 22.500 zł  
z przeznaczeniem na granty dla spółdzielni socjalnych. Wsparcie finansowe (granty) 
uzyskały: Spółdzielnia Socjalna „UNITY” – 13.405 zł, Spółdzielnia Socjalna 
„Przyszłość” – 7.000 zł, Spółdzielnia Socjalna „Budownictwo” – 2.095 zł. 

OWSS Olsztyn utrzymywał kontakt z 14 spółdzielniami socjalnymi działającymi  
na obszarze województwa warmińsko -mazurskiego. Są nimi: 
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Nazwa Spółdzielni Siedziba - Miejscowość Zakres działalności 

Spółdzielnia Socjalna „RóŜa” Sorkwity Haft artystyczny 

Spółdzielnia Socjalna 
„AGROZUL” 

Pakosze Usługi róŜne 

Spółdzielnia Socjalna „Blask” Dobre Miasto Prace porządkowe, opieka nad 
dziećmi 

Spółdzielnia Socjalna 
„Budownictwo” 

Olsztyn Prace remontowo-budowlane 

Spółdzielnia Socjalna „Unity” Olsztyn Gastronomia 

Spółdzielnia Socjalna  
„Jame Roma” 

Olsztyn Działalność artystyczna, prace 
remontowe 

Spółdzielnia Socjalna 
Rękodzieła Artystycznego 

Kalinowo Rękodzieło artystyczne, prace 
remontowe 

Spółdzielnia Socjalna 
„Przyszłość” 

Olsztyn Gastronomia, handle obwoźny, 
prace porządkowe 

Spółdzielnia Socjalna 
„Pomocna Dłoń” 

Olsztyn Prace opiekuńcze, prace 
porządkowe 

Spółdzielnia Socjalna „Stara 
Szkoła” 

Prostki Produkcja wyrobów 
edukacyjnych i szkolnych 

Spółdzielnia Socjalna 
„Szansa” 

Ruciane Nida Prace porządkowe i prace 
remontowe 

Spółdzielnia Socjalna „Klar” Olsztynek Prace porządkowe 

Spółdzielnia Socjalna 
„Motywy” 

Olsztyn Projektowanie druków 
artystycznych i reklamowych 

Spółdzielnia Socjalna 
„Sanlab” 

Olsztyn Prace pomocnicze w 
diagnostyce weterynaryjnej  

 

 
IV. PODSUMOWANIE DZIAŁALNO ŚCI OWSS W 2007r. 

 

Z dotychczasowego funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych wynika 
kilka ogólnych wniosków podsumowujących tę działalność : 
 

Wniosek nr 1: Potrzeba kontynuacji działań wspierających ze strony Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej funkcjonowania OWSS-ów. 

 W roku 2005 z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej funkcjonowało  
 5 ośrodków doradczo-wspierających (tzw. Regionalne Fundusze Ekonomii 
 Społecznej). W roku kolejnym, oraz w 2007 w Polsce takich ośrodków było 11.  

 Jeśli przyjąć, Ŝe efektem pierwszego roku działania tych ośrodków było utworzenie 
 20 spółdzielni socjalnych na 40 zarejestrowanych w KRS na koniec grudnia 2005r.,  
 to w okresie 2006-2007 nowo powstałych spółdzielni socjalnych, które skorzystały z 
 pomocy OWSS było juŜ ponad 60 na 140 zarejestrowanych w KRS w grudniu 2007r.  
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 Wspieranie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozwoju spółdzielczości 
 socjalnej oraz promowanie najlepszych dobrych praktyk w tej dziedzinie ekonomii 
 społecznej przyczyniło się równieŜ do skonsolidowania środowiska spółdzielców 
 socjalnych. W dniu 22 czerwca 2007r w Byczynie zawiązał się Ogólnopolski 
 Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, który w dniu 23 listopada 2007r. 
 postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy, 
 Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskał wpis - Rejestru Organizacji Społecznych 
 i Zawodowych - pod numerem KRS 0000292252. 

 DąŜeniem programowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest utworzenie  
 przynajmniej jednego OWSS w kaŜdym województwie. 

 

Wniosek nr 2: Potrzeba utrzymania podstawowego profilu działania OWSS – wsparcie dla 
początkowego okresu funkcjonowania kaŜdej spółdzielni socjalnej 

 KaŜdy z działających OWSS prowadził swą działalność w trzech podstawowych 
 obszarach pomocowych: 

• Usługi doradcze – najczęściej związane z przygotowywaniem podstawowej 
dokumentacji spółdzielni socjalnych – uchwała załoŜycielska, statut, uchwała  
o rozpoczęciu działalności gospodarczej, 

• Usługi edukacyjne – najczęściej wykonywane wobec grup spółdzielców, 
chcących załoŜyć własny podmiot społeczno-gospodarczy w formule 
warsztatów oraz spotkań konsultacyjnych z istniejącymi juŜ spółdzielniami. 
Często jest to pomoc finansowa w organizowaniu tego typu spotkań. Ponadto, 
przedstawiciele OWSS działają w gminach, nakłaniając osoby bezrobotne  
do zakładania własnych spółdzielni (przykład OWSS Warszawa). 

• Usługi finansowe – granty na pierwsze doposaŜenie spółdzielni  
w podstawowy sprzęt techniczny (bardzo często komputerowy  
z oprogramowaniem), a takŜe bardzo rzadko poŜyczki i poręczenia. 

Jak trudnym w początkowym okresie funkcjonowania kaŜdej spółdzielni socjalnej jest 
właściwe przygotowanie się osób bezrobotnych do prowadzenia własnej działalności  
 
świadczy fakt, Ŝe czas jaki upływa od zgłoszenia przez spółdzielnie socjalne daty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (do urzędu skarbowego), czyli czas od 
momentu podjęcia decyzji o załoŜeniu spółdzielni socjalnej (uchwała członków 
załoŜycieli) do momentu rozpoczęcia faktycznej działalności: 

 
Zgłoszenie działalności  

od daty załoŜenia spółdzielni 
Struktura udziałowa 

Spółdzielnie posiadające zgłoszenie 
w tym: 100,0% 

Zgłoszenie w ciągu 1 miesiąca 7,1% 

Zgłoszenie do 3 miesięcy 28,6% 

Zgłoszenie do 6 miesięcy 42,9% 

Zgłoszenie powyŜej 6 miesięcy 21,4% 
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 Ponadto, w wielu spółdzielniach socjalnych istnieją trudność w zatrudnieniu tzw. 
 grupy fachowców (wg. ustawy relacja spółdzielcy – fachowcy tj. 80 : 20). W 2006r. 
 tylko w 4 spółdzielniach socjalnych na 40 zarejestrowanych w KRS zatrudnieni byli 
 „fachowcy”, czyli osoby posiadające przygotowanie do prowadzenia np. księgowości, 
 lub o specjalnościach technicznych. 

 OWSS jest w stanie pomóc spółdzielni socjalnej, bowiem często te ośrodki 
 działają jako organizacje III sektora lub specjalistyczne jednostki jak Agencja 
 Rozwoju Spółdzielczości w Krakowie. 

 

Wniosek nr 3: Konieczność zmiany finansowania programu „Wspieranie Rozwoju 
Spółdzielczości Socjalnej” z formuły rocznej na formułę wieloletnią – OWSS mógłby 
wówczas prowadzić nieprzerwanie pełną  działalność w zakresie usług finansowych.  

 Realizacja zadań programu a tym samym zadań wykonywanych przez OWSS odbywa 
 się od 2005r. w formule rocznej – finansowanie budŜetowe, a więc od stycznia  
 do grudnia kaŜdego roku. W praktyce oznacza to jednak, Ŝe faktyczny okres 
 funkcjonowania OWSS wynosi nie 12 miesięcy a najczęściej od 6 do 9 miesięcy 
 (naleŜy odliczyć te miesiące, w których nie ma jeszcze ustawy budŜetowej, oraz 
 miesiące w których następuje konkursowy  wybór ośrodków a takŜe zawarcie umów  
 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej). 

 Dlatego teŜ, praktycznie nie udaje się OWSS-om rozwinąć działalności w zakresie: 

a) poręczeń – w przypadku wspierania osób bezrobotnych zamierzających utworzyć 
spółdzielnię socjalną i ubiegających o środki na ten cel z Funduszu Pracy, 

b) poŜyczek - na opłatę składek ubezpieczeniowych spółdzielców, którym Fundusz 
Pracy będzie je refundował na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 94, poz. 651), 

c) poŜyczek - na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania 
udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania powierzonej realizacji 
zadania publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn zm.), 

         d) poŜyczek - na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz  
     na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o których mowa  
     w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
     poz. 177, z późn. zm.). 

NaleŜy więc dąŜyć do stworzenia warunków, aby program Ministra Pracy i Polityki                                                                                            
Społecznej „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej stał się programem 
finansowanym w formule wieloletniej. 

 

 

 

Opracowanie:  
Wydział Aktywnych Form Pomocy,  
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,  
Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej 


