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Ramowy spis treści kursu on-line „Spółdzielnia socjalna bez tajemnic” 
 

1. Moduł 1: Co to jest spółdzielnia socjalna?  

1.1. Istota działania spółdzielni socjalnej (w tym główne cechy). 

1.2. Rodzaje działalności spółdzielni socjalnej (gospodarcza / statutowa – główne 
uwarunkowania). 

1.3. Specyfika spółdzielni socjalnej osób prawnych. 

1.4. Specyfika działania spółdzielni socjalnej osób fizycznych (w tym spółdzielcza umowa 
o pracę i ograniczenia). 

1.5. Jakich rzeczy nie warto robić w spółdzielni socjalnej? 

1.6. Spółdzielnia socjalna a przedsiębiorstwo społeczne.  

1.7. Quiz 

1.8. Bonus – odpłatna działalność statutowa w spółdzielni socjalnej. 

1.9. Bonus – przykłady spółdzielni socjalnych.  

2. Moduł II: Jestem członkiem spółdzielni socjalnej. 

2.1. 3 sposoby na zostanie członkiem w spółdzielni. 

2.2. Prawa członka. 

2.3. Obowiązki i odpowiedzialność członka spółdzielni. 

2.4. Ustanie członkostwa i jego konsekwencje. 

2.5. Jak wystąpić ze spółdzielni? 

2.6. Jak wykluczyć lub wykreślić członka?  

2.7. Quiz. 

 

Uwaga w pełnej wersji kursu znajdziesz również kolejne moduły: 

 

3. Jestem w zarządzie spółdzielni socjalnej. 

3.1. Zarząd - info wprowadzające. 

3.2. Obowiązki i zadania członka zarządu w spółdzielni socjalnej. 

3.2.1. Konsultacje z pracownikami. 

3.2.2. Lustracja. 
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3.3. Zadania zarządu występujące w każdej osobie prawnej. 

3.4. Quiz podsumowujący. 

3.5. Przepisy, które warto znać (zakaz konkurencji, wykluczenie z udziału w głosowaniu, 
pełnomocnictwo). 

3.6. Zmiany w zarządzie: rezygnacja, odwołanie, wybory. 

3.7. Odpowiedzialność członka zarządu. 

4. Podejmowanie decyzji w spółdzielni socjalnej. 

4.1. Organy w spółdzielni i ich kompetencje. 

4.2. Jak prawidłowo przygotować i zwołać walne zgromadzenie?  

4.3. Zasady podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie (kworum, większość głosów, 
głosowanie tajne / jawne). 

4.4. Zdalne walne – jak to zrobić? 

4.5. Kompetencje walnego zgromadzenia. 

4.6. Dokumentacja pracy walnego zgromadzenia. 

4.7. Rada nadzorcza – kiedy obowiązkowa, kompetencje i sposób działania. 

4.8. Podejmowanie decyzji przez zarząd. 

4.9. Zdalny zarząd – jak to zrobić? 

4.10. Quiz podsumowujący. 

5. Statut w spółdzielni socjalnej 

5.1. Statut jako kręgosłup każdej spółdzielni (zawartość statutu, jak go zmienić?). 

5.2. Zawartość statutu – obszary decyzji założycieli.  

5.3. Wzór statutu z omówieniem. 

5.4. Quiz podsumowujący. 

6. Zakładanie i pierwszy rok w spółdzielni socjalnej. 

6.1. Kiedy podjąć decyzję o zakładaniu? Kiedy to będzie miało sens?  

6.2. Zakładanie spółdzielni socjalnej krok po kroku. 

6.3. Pierwszy rok w spółdzielni socjalnej. 

6.4. Przygotowania do pierwszego walnego sprawozdawczego.  

6.5. Pierwsze walne sprawozdawcze w spółdzielni. 
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6.6. Podział nadwyżki bilansowej / pokrycie straty. 

6.7. Zakończenie bytu prawnego spółdzielni. 

6.8. Quiz podsumowujący. 

6.9. Bonus pandemiczny: co się zmieniło w okresie pandemii? 

6.10. Bonus preferencyjny: udogodnienia i preferencja dla spółdzielni socjalnych.  

6.11. Quiz podsumowujący. 

 


