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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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Inne pUbliKacje aUtora

PAKIET PRAWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. NIEZBĘDNIK PRAKTYKA

Niezbędnik jest przeznaczony dla osób zaawansowanych. Dotyczący wyłącznie 
aspektów prawnych prowadzenia spółdzielni socjalnej. W 2014 r. zebrałem wszystkie opi-
nie prawne, dokumenty i wzory uchwał, które stworzyłem od 2006 r. Przeanalizowałem 
również dwa komentarze do prawa spółdzielczego. Kluczowe zagadnienia i wzory doku-
mentów udostępniłem w ramach pakietu Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik prakty-
ka. Pakiet został rozszerzony w oparciu o opinie czytelników i zaktualizowany w 2016 r. 
(m.in. dodałem wzory i dokumenty składane w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku  
z typowymi decyzjami spółdzielni socjalnej). 

Pakiet jest niezbędny przede wszystkim dla:
• członków zarządu spółdzielni socjalnej lub członków spół-

dzielni, którzy chcą poznać zaawansowane aspekty prawne 
spółdzielczości socjalnej,

• instytucji i podmiotów zajmujących się wspieraniem spół-
dzielni socjalnych (np. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej). 

Dzięki temu pakietowi członkowie zarządu spółdzielni zyskują spokojną głowę i pew-
ność, że prowadzą spółdzielnię zgodnie z prawem.

Z czego składa się pakiet?

Nabywca otrzymuje zeszyt treningowy + płytę z wzorami dokumentów. 

Wybrane zagadnienia omówione w zeszycie treningowym:
• Kiedy i w jaki sposób organizować posiedzenia zarządu? (str. 31)
• Kiedy będziesz miał do czynienia z uchwałami nieistniejącymi, tzn. kiedy 

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

o zmiana zarządu (str. 47),
o przyjęcie nowego członka (str. 49),
o zmiana statutu (str. 51),
o zatwierdzenie sprawozdań finansowych (str. 53).

• 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)? (str. 55 – 63)

Na płycie dołączonej do pakietu znajdują się m.in.:
• przykłady konkretnych, rzeczywistych i sprawdzonych uchwał 

w wersji elektronicznej możliwej do edycji,
• komplety dokumentacji (uchwały + np. wypełnione formularze 

KRS) niezbędne w typowych sytuacjach w spółdzielni socjal-
nej (np. zmiana statutu, zmiany w zarządzie).  

Jak zamówić? Poprzez stronę www.wzbik.pl/niezbednik lub poprzez e-mail 
wzbik@szkoleniaes.pl

Wybrane opinie użytkowników pakietu

W prosty, łatwy i zrozumiały sposób publikacja prowadzi czytelnika przez zawiłości 
prawne. Dołączona do publikacji płyta to GOTOWIEC zawierający niezbędne wzory druków 
i pism obowiązujących zarząd. MIODZIO dla leniwych, bo wszystko podane jest jak na tacy.

Prezesi, członkowie zarządów Spółdzielni Socjalnych nie traćcie czasu na szukanie 
informacji w Internecie – dzięki tej publikacji oszczędzicie czas. Gorąco polecam”.

Włodzimierz Wróblewski, 
wiceprezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą 
w Łobzie woj. zachodniopomorskie
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Nabyłam „Niezbędnik praktyka”, ponieważ uważam, że p. Waldemar Żbik posiada dużą 
wiedzę praktyczną i teoretyczną i właśnie konkretnych informacji oczekiwałam w książce.  
Nie zawiodłam się.

Niezbędnik napisany jest w sposób zrozumiały, przejrzysty i co najważniejsze zawiera 
konkretne informacje, które są bardzo przydatne i które wykorzystuję na co dzień w naszej 
spółdzielni socjalnej.

Z doświadczenia wiem, że nie jest łatwo zinterpretować przepisy samemu i właści-
wie postąpić w różnych sytuacjach problemowych, które niejeden raz zaskakują spółdzielców.  
Z „niezbędnikiem” wszystko jest prostsze”.

Elżbieta Sztorc, 
Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” z Bielin, woj. świętokrzyskie

Opinie na podstawie ankiet on-line:
• „Potrzebne narzędzie w pracy każdej spółdzielni. Od tego należy zaczynać”.
• „Pozycja bardzo przydatna dla osób prowadzących spółdzielnię socjalną”.
• „Bardzo konkretnie i na temat. Odpowiedzi na wiele pytań, na które nie znali-

śmy rozwiązania”.
• „Żałuję tylko, że wcześniej nie mieliśmy Niezbędnika. Zabrakło tego na samym 

początku działania spółdzielni”.
• „Z Niezbędnika praktyka korzystam bardzo często. Wszystkie informacje, a zwłasz-

cza wzory dokumentów są bardzo przydatne”.
• „Powiem tylko tyle, że zarówno ja, jaki i koleżanki jesteśmy zadowolone, szcze-

gólnie z dołączonych wzorów dokumentów”.

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),
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• 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 www.wzbik.pl/jak-polaczyc lub poprzez e-mail: wzbik@szkoleniaes.pl

PAKIET JAK ZLIKWIDOWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?

Nad tym produktem pracuję od ponad 2 lat. Pierwszą wersje dokumentów udo-
stępniłem jesienią 2015 r., kolejną, znacznie rozbudowaną, latem 2016 r. Pakiet nie jest 
jeszcze skończony, choć składa się z 60 stron opisu procesu likwidacji, obowiązków i dzia-
łań, które należy podjąć. Do tego dołączone są oczywiście wzory i przykłady dokumentów. 
Mimo, że produkt nie został jeszcze wydany (nadal rozwijam go w oparciu o uwagi użyt-
kowników), to udostępniam go na szczególnych warunkach.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do mnie na wzbik@szkoleniaes.pl 
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