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I. WPROWADZENIE  

W 2008 r. kontynuowana była inicjatywa programowa Ministra Pracy i Polityki Społecznej (zwanego dalej: 

Promotorem) pt: „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”, której głównym celem było utrzymanie systemu 

doradczo - finansowego dla nowo tworzonych oraz funkcjonujących spółdzielni socjalnych, poprzez formułę tzw. 

Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych (dalej: OWSS).  Ta formuła sprawdziła się w poprzednich latach  

i uznana została jako jedno z bardziej pożądanych działań ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego  

w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych. 

Kwota programowa na przewidziana w 2008 r. w budżecie –Część 44. Zabezpieczenie społeczne na realizację zadań 

wyniosła 1.200. 000  złotych. 

Zakres zadań merytorycznych przewidzianych przez Promotora dla OWSS w 2008 r obejmował: 

a) zadanie 1: Działalność doradcza – obejmująca usługi doradcze w zakresie: 

a) restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni socjalnych dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej,  

b) poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe,  

c) doradztwo w tworzeniu lokalnych grup producenckich, związków rewizyjnych spółdzielni socjalnych 

oraz partnerstw lokalnych dla pokonywania barier marginalizacji społecznej. 

b) zadanie 2.: Udzielanie wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym przeznaczanego na: 

a) poręczenia – w przypadku wspierania osób bezrobotnych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną 

i ubiegających o środki na ten cel z Funduszu Pracy, 

a) pożyczki – na opłatę składek ubezpieczeniowych spółdzielców, którym Fundusz Pracy będzie je 

refundował na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. 94, poz. 651), 

b) pożyczki – 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 pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn 

zm.), 

c) pożyczki - na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie zabezpieczenia 

należytego 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.), 

d) granty dla działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej 

działalności oraz dla nowo powstałych grup założycielskich. 
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W 2008 r. w wyniku wyboru najbardziej efektywnych ofert konkursowych utworzono sieć OWSS, w skład której 

weszły następujące podmioty: 

Lp. Podmiot  tworzący   
Ośrodek  Wsparcia Spółdzielni Socjalnej  

 

Obszar obsługiwany  
przez ośrodek 

Kwota dotacji do dyspozycji  

w złotych 

1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  
w Rzeszowie 

Woj. Podkarpackie  80.000 

2. Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu  Woj. Lubelskie 80.000 

3.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Olsztynie  

Woj. Warmińsko-
Mazurskie 

80.000 

4. Stowarzyszenie „WAMA-COOP” z Olsztyna Woj. Pomorskie 

Woj. Opolskie 

100.000 

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

Woj. Kujawsko-Pomorskie 

Woj. Mazowieckie 

100.000 

6. Stowarzyszenie „JA-TY-MY” z  Łodzi Woj. Łódzkie 80.000 

7. Urząd Miasta i Gminy Byczyna wraz ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” w 
Strzelcach Opolskich 

Woj. Opolskie  130.000 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
z Poznania 

Woj. Wielkopolskie  80.000 

9.  Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zaborze, woj. lubuskie 

Woj. Lubuskie 

Woj. Zachodniopomorskie 

100.000 

10. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – Agencja 
Spółdzielczości w Krakowie  

Woj. Małopolskie 95.000 

11.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach,  
woj. małopolskie 

Woj.  Małopolskie 35.000 

12. Powiatowy Urząd Pracy  
w Rudzie Śląskiej  

Woj. Śląskie  80.000 

13. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych w Wałbrzychu 

Woj. Dolnośląskie  80.000 

14. Caritas Diecezji Kieleckiej  
w Kielcach 

Woj. Świętokrzyskie  80.000 

Razem 1.200.000 
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II. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI OWSS W 2008r. 

 

1. OWSS RZESZÓW - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie   

 
1.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 

całkowity 
z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  17.000 9.000 8.000
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  12.000 12.000 -------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 9.000 9.000 -------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

50.000 50.000 -------

Razem 88.000 80.000 8.000

1.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Rzeszów działał w porozumieniu partnerskim z takimi instytucjami jak: WUP Rzeszów, PUP Rzeszów, 

PUP Leżajsk, MOPS Rzeszów PFRON O/Rzeszów, Podkarpacki  Oddział Polskiego Związku Głuchych, 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ROPS w Rzeszowie, Izba Skarbowa, ZUS O./Rzeszów oraz Polskie Radio 

Rzeszów. 

W 2008 r. OWSS Rzeszów przeprowadził kampanię edukacyjno-informacyjną w formie 12 spotkań terenowych ,  

w której udział wzięło ponad 200 osób z obszaru województwa podkarpackiego zainteresowanych założeniem  

i kontynuacją działalności spółdzielni socjalnych, także uzyskaniem informacji na temat ubiegania się przez 

spółdzielnie socjalne o środki EFS w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki  2008-2013”. Spotkania 

informacyjne odbyły się między innymi w takich ośrodkach jak: Rzeszów, Strzyżów, Ropczyce, Dębica, Przemyśl, 

Brzozów, Ustrzyki Dolne, Leżajsk. 

Wsparcie finansowe OWSS Rzeszów uzyskały w 2008 r. następujące podmioty, prezentujące plany restrukturyzacji 

profilu swojej działalności:  

• Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Krępak” z Rudawki – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno-Krawiecka „Dance” z Rzeszowa  – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Remontowo - Budowlana „Sąsiedzi” z Górnowa – 9.700 zł, 
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• Spółdzielnia Socjalna „RES PENTUM” z Rzeszowa – 10.000 zł.  

2. OWSS ZAMOŚĆ – Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu    

 
2.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  16.400 12.000 4.400
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  17.920 16.000 1.920
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 14.400 12.000 2.400
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 -------

Razem 88.720 80.000 8.720

2.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Zamość, to ośrodek posiadający już dwuletnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju 

spółdzielczości socjalnej na obszarze województwa lubelskiego. Partnerami projektu były następujące instytucje: 

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, PUP Hrubieszów, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej z Białej - Podlaskiej. 

W 2008 r. OWSS Zamość w zakresie świadczenia doradztwa dla spółdzielców uruchomił Punkt Doradztwa  

i Informacji, oraz na stronie internetowej zamieszczono podstawowy zbiór informacji dla osób zainteresowanych 

tematyką spółdzielni socjalnych. Cenną inicjatywą OWSS Zamość  było nawiązanie współpracy z 9 Klubami 

Integracji Społecznej z województwa lubelskiego, 2 Centrami Integracji Społecznej oraz 3 Zakładami Aktywizacji  

Zawodowej. Ponadto, w ramach cyklu edukacyjno – informacyjnego przeprowadzono kilka spotkań szkoleniowych, 

w tym w Gminie Dołhobycze, w której zawiązała się grupa inicjatywna w celu utworzenia spółdzielni socjalnej. 

Łącznie w tych działaniach udział wzięło 80 osób bezrobotnych. 

Wsparcie finansowe OWSS Zamość uzyskały w 2008 r. następujące podmioty:  

• Spółdzielnia Socjalna „Błysk” z Łukowa  – 15.000 zł, 

• Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek” z Lublina  –  9.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Dragon” z Zamościa - 8.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Peron 3”  z Motycza Leśnego – 8.000 zł, 
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3. OWSS OLSZTYN – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie    

 
3.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  43.120 5.000 38.060
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  10.400 10.400 --------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 12.000 12.000 --------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

51.000 51.000 --------

Razem 118.060 80.000 38.060

3.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Olsztyn, to ośrodek  który od kilku lat realizuje zlecone zadania przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.  

Partnerami projektu są różne instytucje, w tym również lokalne media. W 2008 r. OWSS Olsztyn uruchomiło Punkt 

Konsultacyjny, który udzielił 82 bezpośrednie porady zainteresowanym grupom osób założeniem spółdzielni 

socjalnej.  Ten Punkt Konsultacyjny prowadził również usługi wobec mieszkańców takich miast jak: Ostrołęka, 

Kwidzyn, Suwałki. Praca konsultantów OWSS Olsztyn przyczyniła się do założenia (wpis do KRS) 4 nowych 

spółdzielni socjalnych: Apropo’s, Paskud, Kama i Czatnia.  Cenną inicjatywą OWSS Olsztyn było przeprowadzenie 

wizytacji we wszystkich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego spółdzielniach socjalnych  

wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy celem udzielania pomocy w opracowywaniu planów naprawczych 

(restrukturyzacji). W tym zakresie udzielono pomocy takim podmiotom jak: Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” 

oraz Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość”. Prowadząc działania w ramach cyklu edukacyjno-informacyjnego OWSS 

Olsztyn nawiązał współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych, Uniwersytetu  Gdańskiego oraz Centralnym 

Zarządem Służby Więziennej. 

Wsparcie finansowe OWSS Olsztyn  uzyskały w 2008 r. następujące podmioty:  

• Spółdzielnia Socjalna, Pracownia Artystyczno – Reklamowa „Motyw” -  14.550 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Blask” -  10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 6.650 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 15.835 zł, 
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• Spółdzielnia Socjalna „ Pomocna Dłoń” – 3.965 zl. 

4. OWSS „WAMA – COOP” – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i 

Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA_COOP” z Olsztyna     

 
4.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  27.350 15.000 12.350
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  20.000 20.000 -----
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 15.000 15.000 ------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

50.000 50.000 ------

Razem 112.350 100.000 12.350

4.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS „WAMA – COOP” przy realizacji projektu współpracował  z MOPS Starogard Gdański, Starostwem w 

Sztumie, Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”, Urzędem Miasta Kwidzyna, Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A w Łomży.  OWSS „WAMA-COOP” przeprowadził cztery spotkania edukacyjno-informacyjne 

na temat rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce. Działając poprzez terenowych doradców prowadzono również 

cykl informacyjny na obszarze woj. opolskiego. 

W zakresie świadczenia usług doradczych udzielono porad prano-ekonomicznych dla kilku nowych grup 

założycielskich, w tym: Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Promyk” oraz grupy z Malborka. 

Wsparcie finansowe uzyskały w 2008 r. następujące podmioty:  

• Spółdzielnia Socjalna „50+” z Gdyni – 15.000 zł, 

• Kwidzyńska Spółdzielnia Socjalna „Edcom” – 14.600 zł, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gdynianka” – 5.515  zł, 

• Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Promyk” – 14.885 zł, 
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5. OWSS WARSZAWA – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów  

i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie      

 
5.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  23.000 15.000 7.000
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  20.109 20.000 109
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 24.000 15.000 9.000
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

54.000 50.000 4.000

Razem 127.109 100.000 27.109

5.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Warszawa należy do bardzo doświadczonych podmiotów świadczących  usługi doradcze dla osób 

zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnych, ale również wspomagających już działające. OWSS 

Warszawa prowadził działalność projektową na obszarze dwóch województw, przy czym wzorem lat poprzednich 

wykorzystał do tych celów stworzoną przez siebie terenową grupę doradczą. Organizowano również  cykl spotkań 

edukacyjno-informacyjnych przy współudziale urzędów gmin oraz powiatowych urzędów pracy. 

OWSS Warszawa jako jeden z nielicznych ośrodków podjął się działalności w obszarze pożyczkowym, mimo 

bardzo krótkiego okresu obowiązywania umowy z ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego – niecały 

rok. Z tej formy pomocy skorzystała tylko jedna spółdzielnia socjalna – Spółdzielnia Socjalna „ Od Nowa”  

z Chełmna, wykorzystując pożyczkę jako wadium w przetargu. 

OWSS Warszawa preferował w obszarze wsparcia finansowego takie projekty grup spółdzielczych, które 

obejmowały propozycje restrukturyzacji dotychczasowego profilu działalności. Pomoc w 2008 r. uzyskały:  

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Lidia” - 15.000 zł, 

• Wyszkowska Spółdzielnia Socjalna „Szron” - 14.000 zł, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Alba Lux” – 13.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” – 8.000 zł, 
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6. OWSS ŁÓDŹ – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA – TY – MY” z Łodzi.     

 
6.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  14.750 10.400 4.350
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  19.000 16.000 3.000
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 15.700 12.700 3.000
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 -------

Razem 90.350 80.000 10.350

6.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Łódź objął swym działaniem obszar województwa łódzkiego, świadcząc usługi  w następującym  zakresie: 

a) działalności doradczej – prowadzona przez własną kadrę przy współpracy z Kancelaria Radcy prawnego 

P.Andrzej Sygnet oraz Biura Doradztwa Księgowego „Audito” z Łodzi.. Z porad prawnych skorzystały grupy osób, 

będących członkami następujących spółdzielni socjalnych: Łódzkiej Spółdzielni Socjalnej „Na Prostej” z Łodzi, 

Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Piątka” z Łodzi, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”  

z Tomaszowa Maz., Spółdzielni Socjalnej „Energia” z Łodzi, oraz Spółdzielni Socjalnej „Monter” i  „Ksero 

Zawisza” również obie z Łodzi.  W ramach działalności doradczej opracowano plan restrukturyzacji usług dla 

Spółdzielni Socjalnej „Na Prostej”. 

b) działalności edukacyjnej przeprowadzono kampanię szkoleniową na obszarze województwa łódzkiego dla grup 

spółdzielców socjalnych w obszarze Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2008-2013”. 

c) działalności wsparcia finansowego, w której preferowano wnioski tych spółdzielni socjalnych, które przedstawiły 

propozycje planów naprawczych i restrukturyzacji profilu działalności. Wsparcie finansowe uzyskały takie 

spółdzielni socjalne jak: Spółdzielni Socjalna „Na Prostej”, Spółdzielnia Socjalna Pracy „Konsultant”, Spółdzielnia 

Socjalna „Monter” oraz Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza”. 
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7. OWSS BYCZYNA – Urząd Miasta i Gminy Byczyna oraz Stowarzyszenie Pomocy 

Wzajemnej „Barka” ze Strzelcach Opolskich      

 
7.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  32.500 19.500 13.000
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  20.230 20.230 -------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 21.270 21.270 -------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

69.000 69.000 -------

Razem 143.000 130.000 13.000

7.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Byczyna to wspólny projekt Urzędu Miasta Byczyna oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” ze 

Strzelce Opolskich.  OWSS Byczyna to jeden z przodujących w kraju ośrodków działających już ponad 3 lata na 

rzecz wspierania rozwoju spółdzielczości socjalnej. OWSS Byczyna ścisłe współpracuje z Centrum Integracji 

Społecznej „CISPOL” w Byczynie . 

Posiadając kilkuletnie doświadczenie oraz nawiązaną współpracę z lat poprzednich w ramach partnerstwa 

quoloskiego „Tu jest praca” przeprowadził cykl szkoleniowo-warsztatowy dla działających grup spółdzielni 

socjalnych w tematyce pozyskiwania środków EFS w nowej edycji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2008-

2013”. Uczestnictwo w tym cyklu miało charakter otwarty, tak więc z zasobu przekazywanych informacji 

skorzystały również i inne podmioty oraz osoby bezrobotne. 

OWSS Byczyna  stworzył w ramach struktur organizacyjnych Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie punkt 

konsultacyjny, w którym pracowali nie tylko specjaliści z takich dziedzin jak księgowość, prawo i ekonomia ale 

również praktycy. 

OWSS Byczyna przeprowadził dwa konkursy dla grup spółdzielców socjalnych ukierunkowując tematykę tych 

konkursów na: (a) blok tematyczny – restrukturyzacja i naprawa profilu działalności, oraz (b) dla nowo tworzonych 

spółdzielni socjalnych.  

W ramach pierwszej tematyki wsparcie finansowe uzyskały: 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniowo” z Kędzierzyna Koźle – nowy profil działania – 

produkcja pieczarek – 10.000 zł, 
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• Spółdzielnia Socjalna UHP w Byczynie – nowy profil działania – usługi szkoleniowe – 9.000 zł, 

• Strzelecka Spółdzielnia Socjalna „Sydoraj” – nowy profil działania – usługi kserograficzne – 7.000 zł, 

W ramach drugie tematyki, wsparcie uzyskała: 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Nissa” z Nysy (nowa) – 13.000 zł, 

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką tworzenia spółdzielni socjalnych OWSS Byczyna wraz ze Spółdzielnią 

Socjalną UHP w Byczynie zorganizowały wojewódzką konferencję „Gospodarka społeczna wspólną sprawą 

Opolszczyzny”, w której to brali udział przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz 

urzędów pracy a także osoby bezrobotne. 

 

8. Wielkopolski OWSS POZNAŃ - Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych       

 
8.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  23.765 12.000 11.765
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  16.000 16.000 -------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 12.400 12.400 -------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

39.600 39.600 -------

Razem 91.765 80.000 11.765

8.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Poznań to doświadczony ośrodek od kilku lat wyspecjalizowany w świadczeniu usług doradczych dla grup 

spółdzielców socjalnych. Cenną inicjatywą tego ośrodka było podjęcie się tematyki porad prawnych w obszarze 

łączenia, likwidacji oraz przygotowaniu się do procesów lustracji. OWSS Poznań zorganizował minibiloteczkę  dla 

osób zainteresowanych zakładaniem i prowadzeniem działalności w formule spółdzielni socjalnych. Przedstawiciele 

OWSS Poznań udzielali porad prawno-ekonomicznych pracując w terenie poprzez zorganizowaną mobilną grupę 

doradców. Ten system pracy pozwalał minimalizować koszty spółdzielniom socjalnym. Przykładem jest podjęcie się 

przez OWSS Poznań doradztwa w zakresie procesu podziału Spółdzielni Socjalnej „Marszewo” z wydzieleniem 

nowej spółdzielni socjalnej „Gratex” z dotychczasowego oddziału macierzystej spółdzielni Marszewo.  Kolejnym 

przykładem działania OWSS Poznań „na miejscu w spółdzielni” jest proces połączenia się dwóch poznańskich 

spółdzielni socjalnych: Ryksza i Sylka, w jedną, wzmocnioną ekonomicznie spółdzielnię socjalną. Podobny proces 

łączeniowy dotyczył kolejnych spółdzielni: WSS ‘Elita”z Gastronomiczną Spółdzielnią „Art.-Smak”. 
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OWSS Poznań w wyniku rozstrzygnięć konkursowych udzielił w 2008 r. wsparcia finansowego następującym 

podmiotom: 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ Sylka” – restrukturyzacja – 6.400 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Marszewo” – restrukturyzacja – 1.350 zł, 

• Gastronomiczna Spółdzielnia Socjalna „Art.-Smak” - restrukturyzacja – 5.000 zł, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Eko-Farma” – restrukturyzacja – 4.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Przystań” – restrukturyzacja – 5.250 zł, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Karinus” – restrukturyzacja – 5.000 zł, 

• HU Spółdzielnia Socjalna „Gratex” – nowa – 12.000 zł.  

 

9. OWSS ZABÓR – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze, gmina w województwie 

lubuskim        

 
9.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  20.800 19.000 1.800
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  3.900 1.500 2.400
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 14.800 13.000 1.800
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

70.000 64.000 6.000

Razem 109.500 97.500 12.000

9.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Zabór to nowo utworzony w kraju z inicjatywy samorządu gminy Zabór ośrodek wspierania spółdzielni 

socjalnych. Ta inicjatywa powstała w wyniku przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania na tego typu placówkę  

w województwie lubuskim oraz województwie zachodniopomorskim. OWSS Zabór ściśle współpracował  

z Centrum Integracji Społecznej z Zielonej Górze. Dla uczestników zajęć w centrum integracji społecznej 

zorganizowano kilka spotkań informacyjno-edukacyjnych. OWSS Zabór nawiązał również współpracę z PUP 

Zielona Góra. 
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Działalność OWSS Zabór przyczyniła się do powstania w kraju dwóch nowych spółdzielni socjalnych, mianowicie: 

Zielonogórskiej Integracyjnej Spółdzielni Socjalnej w Zielonej Górze, oraz Lubuskiej Spółdzielni Socjalnej „Szansa” 

w Lubusku. 

Wsparcie finansowe w wyniku inicjatyw konkursowych OWSS Zabór uzyskały następujące podmioty: 

• Zielonogórskiej Integracyjnej Spółdzielni Socjalnej w Zielonej Górze – nowa – 10.000 zl, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Drżeń” z Drezdenka – restrukturyzacja  - 10.000 zl, 

• Żarska Spółdzielnia Socjalna – restrukturyzacja – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Rega” ze Świdwina – 12.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Promyk” z Zaboru – 14.000 zł, 

• Lubuska Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Lubuska – 14.000 zł. 

 

10. OWSS Kraków – Agencja Rozwoju Spółdzielczości (Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy) w Krakowie        

 
10.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  24.600 14.000 10.600
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  27.000 27.000 ------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 19.000 14.000 5.000
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 -----

Razem 110.600 95.000 15.600

10.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Kraków, jeden z najbardziej doświadczonych ośrodków w kraju., aktywnie uczestniczący we wszystkich 

inicjatywach ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej.  

Usługi doradcze prowadzone były przez utworzony punkt konsultacyjno-doradczy. Z inicjatywy OWSS Kraków 

przeprowadzono bezpłatne lustracje w takich spółdzielniach socjalnych jak: Małopolska Spółdzielnia Socjalna w 

Krakowie, Społeczno-Integracyjna Spółdzielnia Socjalna „Nov-Bud” oraz Spółdzielnia Socjalna „Ratel”. 
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W dniu 1 lipca 2008 r w spotkaniu zorganizowanym przez OWSS Kraków z okazji Międzynarodowego Dnia 

Spółdzielczości, wykorzystując tą okazję do przedstawienia na szerszym forum zagadnień związanych z bieżącymi 

problemami polskiej spółdzielczości socjalnej. 

W ramach prowadzonego wsparcia finansowego pomoc finansową udzielono: 

• Krakowskiej Spółdzielni Socjalnej ‘VIFENIX” – 10.000 zl, 

• Spółdzielni Socjalnej M-Bud z Krakowa – 9.000 zł, 

• Spółdzielni Socjalnej „Ratel” z Krakowa – 10.000 zł, 

• Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin” – 10.000 zl. 

 

11. OWSS KLUCZE – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, woj. małopolskie        

 
11.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  20.100 3.000 17.100
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  10.000 10.000 -------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 7.000 7.000 -------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

15.000 15.000 -------

Razem 52.100 35.000 17.100

11.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Klucze to projekt realizowany wspólnie z Urzędem Gminy Klucze oraz Urzędem Miejskim w Łazach.  

OWSS Klucze współpracował również z centrum integracji społecznej, funkcjonującym w tej gminie od kilku la. 

Wzorem innych ośrodków utworzony został Punkt Konsultacyjno-Doradczy, który świadczył usługi według 

harmonogramu czasowo-merytorycznego. Działalność OWSS Klucze z uwagi na fakt pojawienia się tego nowego 

ośrodka w sieci krajowej od 2008 r., skoncentrowana była na środowisku lokalnym.  

Działalność OWSS Klucze to przede wszystkim przedsięwzięcia promujące tą formułę gospodarowania. Dlatego też 

w zakresie wsparcia finansowego udzielono tylko 1 grantu Spółdzielni Socjalnej „Redhead” z Bytomia. 
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12. OWSS RUDA ŚLĄSKA – Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej         

 
12.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  20.000 12.000 8.000
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  16.000 16.000 -------
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 12.000 12.000 -------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 -------

Razem 88.000 80.000 8.000

12.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Ruda Śląska, to jedyny ośrodek działający jako wyodrębniona struktura organizacyjna w ramach 

powiatowego urzędu pracy. OWSS Ruda Śląska uczestniczy w inicjatywie ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego kolejny raz., obejmując swym zasięgiem województwo śląskie. 

OWSS Ruda Śląska podjął się wykonywania zleconych zadań we współpratnerstwie z takimi instytucjami jak: 

Radio eM, gazeta lokalna „Dziennik Zachodni” oraz Górnośląska Wyższa szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, 

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej . Tradycyjnie,  OWSS Ruda Śląska przeprowadził bogatą kampanię informacyjno-

edukacyjną poprzez między innymi udział w Targach Pracy, organizowanych w Bytomiu przez powiatowe urzędy 

pracy. 

OWSS Ruda Śląska podjął się w 2008 r . zadania związanego z udzieleniem szerokiej informacji o sposobach 

rozwoju spółdzielczości socjalnej (zagadnienia prawne i ekonomiczne) wśród przedstawicieli pozostałych urzędów 

pracy w województwie śląskim. 

W zakresie wsparcia finansowego OWSS Ruda Śląska preferował oferty konkursowe tych grup spółdzielni 

socjalnych, które spełniały wymogi restrukturyzacji profilu działalności lub podjęły się procesu utworzenia takiego 

podmiotu. Wsparcie uzyskały: Spółdzielnia Socjalna „Szansa Wparcie” , Bytomska Spółdzielnia Socjalna, 

Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” oraz Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”. Wszystkie te podmioty podjęły się 

restrukturyzacji dotychczasowego profilu działalności uzyskując granty po 10.000 zł 
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13. OWSS WAŁBRZYCH – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  

w Wałbrzychu          

 
13.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  12.000 12.000 --------
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  32.500 17.500 15.000
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 10.000 10.000 --------
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 --------

Razem 95.000 80.000 15.000

13.2 Działalność merytoryczna OWSS 

OWSS Wałbrzych, dysponując doświadczeniem z poprzednich edycji programu ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego prowadził działalność doradczą w takich obszarach jak: tworzenie biznes planów przez 

grupy spółdzielców socjalnych, przygotowywaniu pakietów dokumentów niezbędnych do założenia spółdzielni 

socjalnej, oraz prowadzeniu działań rozpoznawczych na rynku. 

OWSS Wałbrzych przeprowadził cykl edukacyjny związany z pozyskiwaniem środków EFS, z którego skorzystało 

ponad 60 osób.  

W ramach usług doradczych OWSS Wałbrzych pomógł utworzyć  nową spółdzielnię socjalną „Błękit” z Czarnego 

Boru oraz przygotował dokumentację do wpisu KRS dla grup założycielskich z takich miejscowości jak: 

Boguszowa-Gorc, Świdnica, oraz Legnica. 

Wsparcie finansowe udzielone przez OWSS Wałbrzych uzyskały: 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” ze Żmigrodu (nowa) – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „WWW. PROMOTION” z Wrocławia – restrukturyzacja – 4.800 zl, 

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogrody Smaków” – restrukturyzacja – 8.700 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „Mona Lisa” – restrukturyzacja – 10.000 zł, 

• Spółdzielnia Socjalna „01” – przygotowanie do zmian organizacyjnych – 6.500 zł. 
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14. ŚWIĘTOKRZYSKI OWSS KIELCE – Caritas Diecezji Kieleckiej           

 
14.1 Finanse działalności OWSS 

Ogółem:Lp Rodzaj kosztów 
koszt 
całkowity 

z tego: 
dotacja 

z tego: środki 
własne 

1 Koszty obsługi administracyjnej OWSS  20.400 12.000 7.600
2 Koszty cyklu edukacyjno-informacyjnego  21.600 16.000 5.600
3 Koszty usług doradczych dla spółdzielni socjalnych 18.000 12.000 6.000
4 Koszty działalności wspierającej (granty dla nowo utworzonych 

spółdzielni socjalnych, granty na restrukturyzację działalności , 
fundusze pożyczkowe)  

40.000 40.000 -------

Razem 99.200 80.000 19.200

13.2 Działalność merytoryczna OWSS 

Świętokrzyski OWSS w Kielcach  w 2008 r zainicjował działanie takiego ośrodka w województwie świętokrzyskim. 

Zakres działania usług tego ośrodka typowy był jak dla wszystkich pozostałych, przy czym Caritas Diecezji 

Kieleckiej posiadała już doświadczenie w świadczeniu usług reintegracji społecznej i zawodowej we własnym 

centrum integracji społecznej. Partnerami OWSS Kielce były WUP Kielce, oraz Oddział PFRON w Kielcach oraz 

Stowarzyszenie „Nowa Szansa” z Zamościa.  

OWSS Kielce prowadził w okresie II półrocza usługi doradcze w ramach specjalnie utworzonego Punktu Porad 

Specjalistycznych. Działalność doradcza OWSS Kielce przyczyniła się do utworzenia grupy założycielskiej nowej 

spółdzielni socjalnej z grupy uczestników CIS – Spółdzielnia Socjalna „MIX”. Kolejną spółdzielnią Socjalną jaka 

powstała w Kielcach jest „MILMAX”.  

Wsparcie finansowe w 2008 r uzyskały następujące podmioty: 

a) nowopowstałe spółdzielnie socjalne –  „MIX” oraz „MILMAX”, 

b) restrukturyzująca się spółdzielnia socjalna „ARES” . 

 

 

 

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

Warszawa, luty 2008 r. 


