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Inne pUbliKacje aUtora

PAKIET PRAWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. NIEZBĘDNIK PRAKTYKA

Poradnik jest przeznaczony dla osób zaawansowanych. Dotyczący wyłącznie 
aspektów prawnych prowadzenia spółdzielni socjalnej. W 2014 r. zebrałem wszystkie 
opinie prawne, dokumenty i wzory uchwał, które stworzyłem od 2006 r. Przeanalizowa-
łem również dwa komentarze do prawa spółdzielczego. Kluczowe zagadnienia i wzory 
dokumentów udostępniłem w ramach pakietu Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik 
praktyka. 

Pakiet jest niezbędny przede wszystkim dla:
• członków zarządu spółdzielni socjalnej lub członków spółdzielni, którzy chcą 

poznać zaawansowane aspekty prawne spółdzielczości socjalnej,
• instytucji i podmiotów zajmujących się wspieraniem spółdzielni socjalnych 

(np. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej). 

Nabywca otrzymuje zeszyt treningowy + płytę z wzorami dokumentów. 

Wybrane zagadnienia omówione w zeszycie treningowym:
• Kiedy i w jaki sposób organizować posiedzenia zarządu? (s. 31)
• Co możesz zrobić, gdy uchwała walnego zgromadzenia jest niezgodna z pra-

wem? (s. 39)
• Kiedy będziesz miał do czynienia z uchwałami nieistniejącymi, tzn. kiedy 

uchwała nie istnieje, nawet jeśli będzie Ci się wydawać inaczej? (s. 37)
• W jaki sposób przeprowadzić zgodnie z prawem typowe sprawy pojawiające się 

w spółdzielniach:
o zmiana zarządu (s. 47),
o przyjęcie nowego członka (s. 49),
o zmiana statutu (s. 51),
o zatwierdzenie sprawozdań finansowych (s. 53).

inne pUbliKacje aUtora
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• Na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję, w których występuje najwięcej błę-
dów (np. wykluczenie i wykreślenie członków ze spółdzielni socjalnej, podział 
nadwyżki bilansowej, pokrycie straty, ustalanie wynagrodzeń członków spół-
dzielni)? (s. 55-63)

Na płycie dołączonej do pakietu znajdują się m.in.:
• procedura zwoływania walnego zgromadzenia,
• szczegółowy opis obowiązków zarządu,
• lista sprawdzająca wykonanie obowiązków zarządu przy rozpoczynaniu dzia-

łalności spółdzielni,
• przykłady konkretnych, rzeczywistych i sprawdzonych uchwał w wersji elektro-

nicznej możliwej do edycji. 

Jak zamówić? 
Poprzez stronę http://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/niezbednik-praktyka-oferta/ 
lub poprzez e-mail: wzbik@szkoleniaes.pl

PAKIET JAK POŁĄCZYĆ SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE?

Kilka lat temu połączyłem swoją spółdzielnię (Spółdzielnię Socjalną „Szansa i Wspar-
cie”) z inną spółdzielnią socjalną. Zebrałem te doświadczenia, dodatkowo przeanalizowa-
łem orzeczenia sądowe dotyczące łączenia spółdzielni oraz komentarze do prawa spół-
dzielczego w tym zakresie. Tak powstał pakiet Jak połączyć spółdzielnie socjalne? 

Pakiet jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej i obejmuje:
• pełny opis przebiegu łączenia spółdzielni socjalnych,
• komplet dokumentacji walnego zgromadzenia niezbędny do połączenia się spół-

dzielni (przykład wypełnionych dokumentów, które należy dostosować do swoich 
potrzeb),

• dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne wzory do uzu-
pełnienia + przykład wypełnionych dokumentów), 

• listę sprawdzającą wykonanie wszystkich działań związanych z połączeniem. 

Jak zamówić? 
Poprzez stronę https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/pakiet-informacyjny-jak-

-polaczyc-spoldzielnie-socjalne/ lub poprzez e-mail: wzbik@szkoleniaes.pl




