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WPROWADZENIE

„Czy ty chcesz się tym zajmować?” – to pytanie zadałem sobie po raz pierwszy, 
kiedy otrzymałem propozycję pełnienia funkcji prezesa Spółdzielni Socjalnej „Szansa  
i Wsparcie”. Miałem wtedy 25 lat. Warunki zewnętrzne, wliczając w to przemyślaną kon-
cepcję stabilnego działania na rynku i wsparcie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, 
były na tyle korzystne, że podjąłem wyzwanie. 

Dosyć szybko zorientowałem się, że nie jest to łatwy kawałek chleba. Z wykształ-
cenia jestem ekonomistą, więc finanse miałem pod kontrolą. Spółdzielnia miała stałe 
zlecenie, więc na początku nie musiałem się też martwić o klientów. Nieco więcej kłopotu 
sprawiło mi zrozumienie aspektów prawnych i zasad wewnętrznej organizacji spółdziel-
ni. Na szczęście w razie potrzeby mogłem skorzystać z pomocy prawnika. Trudność spra-
wiło mi zarządzanie ludźmi, jednak dzięki temu dużo się nauczyłem. 

Ta publikacja wynika z moich doświadczeń w zarządzaniu spółdzielnią socjalną.  
W ciągu ostatnich lat byłem też – w różnym stopniu – zaangażowany w założenie i prowa-
dzenie kilkudziesięciu spółdzielni socjalnych. Miałem więc okazję poznać różne sytuacje 
i problemy życia codziennego spółdzielni socjalnej oraz uczestniczyć w wypracowaniu 
sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowych. W tej pracy bardzo przydaje się wiedza prawna 
dotycząca funkcjonowania spółdzielni socjalnej. 

W tej książce znajdziesz podstawowy pakiet informacji niezbędny dla osób, które:
• są zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej,
• prowadzą już spółdzielnię socjalną,
• pracują w instytucjach i podmiotach wspierających spółdzielnie socjalne  

(np. w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej, powiatowych urzędach pracy, 
czy ośrodkach pomocy społecznej). 

To już czwarte wydanie tego poradnika (poprawione i rozszerzone). Po sugestiach 
Czytelników rozbudowano m.in. część związaną z zakładaniem spółdzielni socjalnej. 
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Zmieniono również strukturę książki, łącząc podobne tematycznie zagadnienia w odręb-
ne rozdziały. Publikacja dostarcza solidną pigułkę praktycznej wiedzy. Niniejszą książkę 
można przeczytać od początku do końca lub też wybrać interesujące sprawy i skupić się 
tylko na nich. Całość zagadnień została pogrupowana w 15 rozdziałów: od istoty spół-
dzielczości socjalnej, przez przygotowania do jej założenia, niezbędne działania związa-
ne z zakładaniem, po aspekty prawne oraz preferencje i udogodnienia przyznane spół-
dzielniom socjalnym. 

Każdy z rozdziałów kończy się krótkim testem prawda/fałsz, gdzie można zweryfi-
kować świeżo zdobyte informacje. 

Zapraszam na moją stronę www.SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl. Jeśli będziesz 
miał propozycje dotyczące rozszerzenia zawartości publikacji lub będziesz chciał wyrazić 
opinię na jej temat, zachęcam do kontaktu ze mną (wzbik(at)szkoleniaes.pl). Nie traktuj 
tego jako kurtuazyjnej prośby – naprawdę zależy mi, by to, co robię, robić coraz lepiej.

Życzę owocnej i przyjemnej lektury

Waldemar Żbik
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