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1. ZAMIAST PRZYDŁUGIEGO WSTĘPU

 Cieszę się, że czytasz te słowa  Oznacza 
to, że zależy Ci na tym,aby prowadzić spółdziel-
nię socjalną zgodnie z prawem. Jestem przeko-
nany, że ten zeszyt treningowy Ci w tym pomoże.

 Trochę historii na początek
 Jak pewnie wiesz, moja pierwsza książka 
o  prowadzeniu spółdzielni socjalnej to „Spół-
dzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktycz-
ny” wydana w 2013 r., a następnie poprawiona 
i wznowiona trzykrotnie (w 2014, 2015 i 2017 r.). 
Poradnik cieszy się dużym zainteresowaniem, ale 
– co od początku było oczywiste – nie wyczerpał 
tematu. Jednocześnie w  ciągu ostatnich kilku 
lat otrzymałem wiele pytań od czytelników blo-
ga www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl. Pro- 
wadząc szkolenia i  doradztwo, wielokrotnie 
miałem też możliwość bezpośredniego kontak-
tu z osobami, które borykają się z różnymi pro-
blemami w trakcie zakładania, czy prowadzenia 
spółdzielni socjalnej. Wiele pytań i wątpliwości 
powtarzało się. Postawmy sprawę jasno – bardzo 
często podobne problemy występują w różnych 
spółdzielniach socjalnych. Jestem przekonany, że 
przynajmniej części z nich można uniknąć dzięki 
odpowiedniej wiedzy, umiejętnościom i  narzę-
dziom, które już sprawdziły się na tym polu.
 
 Stopniowo więc, zbierając różne doświad-
czenia, przystąpiłem do przygotowania kolejnej 
książki. Moim zamysłem było:
• stworzenie produktu dedykowanego dla za-

rządu spółdzielni socjalnej,
• dostarczenie zaawansowanej wiedzy, 
• udostępnienie wzorów uchwał, protokołów i in-

nych dokumentów, przydatnych w prowadzeniu 

spółdzielni, a  zweryfikowanych i  stosowanych 
w praktyce,

• dostarczenie narzędzi do zgodnego z prawem 
prowadzenia spółdzielni socjalnej i podejmo-
wania decyzji przez poszczególne organy,

• dostarczenie kolejnej publikacji stricte prak-
tycznej. 

 Myślę, że pakiet Prawo w spółdzielni socjal-
nej. Niezbędnik praktyka spełnił powyższe wyma-
gania, o  czym świadczą liczne pozytywne opi-
nie. Trzecie wydanie Niezbędnika praktyka, które 
właśnie trzymasz w  rękach, zostało dodatkowo 
rozbudowane i poprawione. Wykorzystałem przy 
tym uwagi dotychczasowych czytelników oraz 
praktyków spółdzielczości socjalnej. 

 Do kogo kierowany jest ten zeszyt trenin-
gowy? 
 Jestem pewny, że będzie przydatny przede 
wszystkim dla:
• zarządu spółdzielni socjalnej,
• osób przygotowujących się do pełnienia roli 

członków zarządu,
• osób, które chciałyby w większym stopniu zro-

zumieć, jakie zadania i obowiązki ma do wyko-
nania zarząd,

• doradców, konsultantów i trenerów, pomagają-
cych zakładać i prowadzić spółdzielnię socjalną. 

 Co znajdziesz w  tym zeszycie treningo-
wym?
  Znajdziesz tutaj siedem podstawowych 
rozdziałów dotyczących:
1) zagadnień wprowadzających – jeśli nie czy-

tałeś książki „Spółdzielczość socjalna. Porad-
nik skrajnie praktyczny” i nie śledziłeś wpi-



sów na moim blogu, z pewnością powinieneś 
od tego zacząć, w pozostałych przypadkach 
ta część w pewnym stopniu będzie dla Cie-
bie przypomnieniem, 

2) kompetencji poszczególnych organów – jest 
to bardzo ważna część, dotycząca podejmo-
wania decyzji przez poszczególne organy. 
Wyjaśniam tutaj, kto i jakie decyzje powinien 
podejmować, zwracam też uwagę na częste 
niezrozumienie podziału kompetencji, po-
między poszczególne organy, co prowadzi do 
bardzo dużych trudności, związanych z zarzą-
dzaniem spółdzielnią socjalną i często orga-
nizowaniem pracy,

3) obrad organów spółdzielni–ważne rzeczy na 
temat znaczenia i  roli przygotowań do wal-
nego zgromadzenia, sposobu obradowania 
i  dyskusji w  ramach różnych organów spół-
dzielni,

4) ważności uchwał – informacje, kiedy mamy 
do czynienia z  uchwałą względnie i  bez-
względnie nieważną, a kiedy z uchwałą nie-
istniejącą oraz jakie możliwości działania, 
jako członek zarządu lub członek spółdzielni, 
masz w danej sytuacji,

5) szczegółowych informacji, dotyczących róż-
nych decyzji organów spółdzielni – kom-
pleksowe informacje na temat typowych 
i  powtarzalnych decyzji (np. zatwierdzanie 
sprawozdań finansowych, zmiana zarządu) 
oraz decyzji, które obarczone są największym 
ryzykiem, bo często spółdzielnie popełniają 
tutaj błędy (np. wykluczenie i  wykreślenie 
członków, podział nadwyżki bilansowej), 

6) pozostałej wiedzy, którą warto posiadać, bę-
dąc w zarządzie –informacje m.in. na temat 
funduszy w spółdzielni socjalnej, pełnomoc-
nictwa czy funkcjonowania organów spół-
dzielni w niepełnym składzie,

7) specyfiki zarządzania spółdzielnią socjalną 
osób prawnych – powstaje coraz więcej tego 
rodzaju podmiotów, więc to jest rozdział, opi-
sujący wybrane zagadnienia istotne z punktu 
widzenia tych spółdzielni.

 Zachęcam do przeczytania całości, a  po-
tem do wracania do aspektów, które w  danym 
momencie będą dla Ciebie interesujące. 

 Co znajdziesz na dołączonej płycie?
 Równie ważne informacje znajdują się na 
dołączonej płycie:

1) procedura zwoływania walnego zgromadze-
nia (co krok po kroku musisz zrobić, by zwo-
łać walne zgromadzenie),

2) szczegółowy opis obowiązków zarządu z po-
działem na obowiązki stałe, comiesięczne, po-
wstające po zamknięciu roku oraz pozostałe,

3) lista sprawdzająca wykonanie obowiązków 
zarządu przy rozpoczynaniu działalności spół-
dzielni, 

4) przykłady konkretnych i rzeczywistych uchwał 
w  wersji elektronicznej – zmieniając nieco 
treść i wpisując np. nazwę Twojej spółdzielni, 
datę, możesz mieć gotowe uchwały do wyko-
rzystania, 

5) komplety dokumentów (uchwała + formularze 
np. składane w Krajowym Rejestrze Sądowym) 
związanych z  typowymi decyzjami w  spół-
dzielni socjalnej – przykładowo z przyjęciem 
nowego członka czy zmianą statutu,

6) wzory dokumentów, dotyczące obrad wal-
nego zgromadzenia i  zarządu (wzory doku-
mentów do samodzielnego wykorzystania: 
uchwały, protokoły, rejestry uchwał),

7) przykładowy komplet dokumentów, które 
powinny znaleźć się w  dokumentacji spół-
dzielni po walnym zgromadzeniu,

8) przykładowe regulaminy: walnego zgroma-
dzenia i zarządu, ramowy regulamin konsul-
tacji z pracownikami,

9) instrukcja wideo, ułatwiająca wykorzystanie 
powyższych dokumentów – specjalny ko-
mentarz do materiałów zawartych na płycie. 

 Na koniec – moja niezmienna prośba –za-
chęcam Cię do podzielenia się Twoją opinią na 
temat tego zeszytu treningowego – wykorzystam 
to w  mojej dalszej pracy, w  przygotowywaniu 
kolejnych produktów. Dzięki temu pomożesz nie 
tylko mnie, ale i sobie (otrzymasz jeszcze lepsze 
materiały w przyszłości  ), jak i całej społeczno-
ści związanej ze stroną www.spoldzielniasocjal-
nawpraktyce.pl. Wystarczy napisać na wzbik@
szkoleniaes.pl 

 Życzę owocnej i przyjemnej lektury,

 Waldemar Żbik
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5) Praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Konra-
da Osajdy, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. 
Komentarz, Komentarze Prawa Prywatnego, 
Tom VIA, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2018 r.

6) Praca zbiorowa pod redakcją Waldemara 
Żbika, Jak przygotować spółdzielnię socjalną 
do lustracji?, Ogólnopolski Związek Rewizyj-
ny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa 2015 r.

7) Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym:
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 wrze-

śnia 2003 r. (sygn. I PK 336/02)
• uchwała Sądu Najwyższego z 24 czerwca 

1994 r. (sygn. III CZP 81/94)
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwiet-

nia 2013 r. (sygn. Akt IC CSK 582/12)
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycz-

nia 2007 r. (sygn. I CSK 335/06)
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycz-

nia 2002 r. (sygn. IV CKN 590/00)
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 

2004 r. (sygn. V CK 443/03)
• wyrok Sądu Najwyższego z  7 września 

2000 r. (sygn. I PKN 5/00)
• Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Admi-

nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych z dnia 5 maja 1993 r. (I PZP 13/93)

• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lute-
go 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 
387/98

• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycz-
nia 2004 r. IV CK 342/02

• wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r., I PKN 
550/99

• wyrok Sądu Najwyższego z dn. 6 lipca 
2016 r. IV CSK 688/15

• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 paź-
dziernika 2004 r., V CK 76/04

• wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie III 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
z 14 listopada 2012 r. (III AUa 928/12)





18.  ZAŁĄCZNIKI

Załączniki, znajdujące się na dołączonej płycie: 
1) procedura zwoływania walnego zgromadze-

nia (co krok po kroku musisz zrobić, by zwo-
łać walne zgromadzenie)

2) szczegółowy opis obowiązków zarządu z po-
działem na obowiązki stałe, comiesięczne, po-
wstające po zamknięciu roku oraz pozostałe

3) lista sprawdzająca wykonanie obowiązków 
zarządu przy rozpoczynaniu działalności spół-
dzielni

4) przykłady konkretnych i rzeczywistych uchwał 
w wersji elektronicznej:
a. przykład uchwały w  sprawie podziału 

nadwyżki bilansowej
b. przykład uchwały w  sprawie udzielenia 

absolutorium
c. przykład uchwały w sprawie sposobu po-

krycia strat
d. przykład uchwały walnego zgromadzenia 

w sprawie wyznaczenia dwóch reprezen-
tantów do podpisania umowy z członkiem 
zarządu

e. przykład uchwały o wykluczeniu członka 
ze spółdzielni

f. przykład uchwały zarządu w  sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa

5) komplety dokumentów (uchwała + formularze 
składane np. w Krajowym Rejestrze Sądowym) 
związanych z  typowymi decyzjami w  spół-
dzielni socjalnej:
a. przyjęcie nowego członka
b. zmiany w zarządzie
c. zmiany w statucie
d. zatwierdzenie sprawozdań finansowych,

6) wzory dokumentów, dot. obrad walnego 
zgromadzenia i zarządu (wzory dokumentów 
do samodzielnego wykorzystania: uchwały, 
protokoły, rejestry uchwał)

7) przykładowy komplet dokumentów, które 
powinny znaleźć się w  dokumentacji spół-
dzielni po walnym zgromadzeniu

8) przykładowe regulaminy: walnego zgroma-
dzenia i zarządu, ramowy regulamin konsul-
tacji z pracownikami

9) instrukcja wideo ułatwiająca wykorzystania 
powyższych dokumentów – specjalny komen-
tarz do materiałów zawartych na płycie. 






