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O PROJEKCIE

 W ramach Projektu nr WND-POKL.07.02.02-04-018/10, pn. „Rozwój i funkcjonowa-
nie Kujawsko - Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z fundacją Gaudeamus, prowadzone jest komplek-
sowe wsparcie ekonomii społecznej regionu. Utworzone zostało Kujawsko – Pałuckie Centrum 
Ekonomii Społecznej z siedzibą w Bydgoszczy. Zadaniem Centrum jest wspieranie rozwoju oraz 
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pałuckim oraz promocja 
i inicjowanie rozwoju partnerstw w obszarze ekonomii społecznej regionu. Projekt pn. „Rozwój i 
funkcjonowanie Kujawsko - Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” jest kontynuacją OWES 
funkcjonującego w okresie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., także utworzonego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W ramach projektu Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej odbędzie się 
cykl szkoleń  obejmujących następujące tematy:
1. Prawne uregulowania PES      
2. Zasady finansowania inicjatyw społecznych na lata 2011
3. Księgowość komputerowa NGO    
4. Rachunkowość i finanse w PES     
5. Zarządzanie kapitałem ludzkim w PES   
6. Fundrising        
7. Biznesplan        
8. Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi  
9. Współpraca międzysektorowa       
10. Lider podmiotu ES      
11. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstw społ. i podstawy marketingu 
12. Kultura organizacyjna PES    
13. PR i komunikacja w PES     
 Uczestnikami powyższych szkoleń mogą zostać przedstawiciele podmiotów ekonomii 
społecznej, osoby fizyczne zamierzające utworzyć lub skutecznie prowadzić organizację pozarzą-
dową, a także dla osób chcących podejmować inicjatywy przedsiębiorcze w obszarze ekonomii 
społecznej. Zajęcia prowadzone będą w grupach 15-osobowych z wykorzystaniem narzędzi multi-
medialnych i drukowanych materiałów dydaktycznych. Organizator zapewnia pełne wyżywienie, 
serwis kawowy oraz catering.
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2011 r., a jego zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2013 r.

PARTNERSTWO
Fundacja Gaudeamus - partner Projektu, utworzył Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w ra-
mach któego przewiduje się wsparcie osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem lub prowa-
dzeniem działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej.
Przewiduje się:
- wsparcie lokalowe w celu organizacji spotkań (dostęp do internetu, telefon)
- udział profesjonalnego moderatora spotkań,
- nadzór i konsultacje specjalisty ds. przedsiębiorczości,
- obsługę biurową uczestników/czek
- wsparcie merytoryczne w ramach dyżurów doradców oraz w ramach biblioteczki ISP
- działalność informacyjno - promocyjną - przewiduje się wydanie 9 edycji informatora „Przed-
siębiorczość Społeczna”
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Ryszard Ulatowski 
Urząd Miejski w Żninie

Jak założyć stowarzyszenie?

Zarys treści: Jedną z podstawowych cech, która charakteryzuje wszystkie społeczności jest umie-
jętność łączenia się w celu zrealizowania wspólnych celów. Możliwość realizacji tej potrzeby w 
wielu krajach jest zagwarantowana konstytucyjnie, a jej ramy określa miejscowe prawo. Najczę-
ściej spotykaną formą, w której realizuje się potrzebę działania tak w Polsce jak i na świecie jest 
organizacji pozarządowej typu nonprofit. Oznacza on, że organizacja nie jest nastawiona na osią-
ganie zysku, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. Jedną z takich organizacji jest stowarzyszenie. W 
jaki sposób je założyć? Jak dokonać jego rejestracji? Co powinien zawierać statut? O tym można 
dowiedzieć się z tej publikacji.

1. Podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych.
 Popularny na świecie i w Polsce stał się termin organizacja pozarządowa. Skąd ta 
nazwa i co oznacza? Jest to tłumaczenie angielskiego zwrotu non-governmental organi-
sation w skrócie NGO, używanego najczęściej przez Organizacje Narodów Zjednoczo-
nych oraz inne instytucje międzynarodowe. Czasem słyszy się też określenie organizacja 
typu non-profit. I tym razem mamy do czynienia z terminem angielskim tyle tylko, że 
w oryginalnym brzmieniu. Oznacza on, że organizacja nie jest nastawiona na osiąganie 
zysku (profit), ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. To nie znaczy jednak, że organizacja 
nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zasadą jest, że dochody nie są dzielone 
pomiędzy członków stowarzyszenia, ale są przeznaczane na cele statutowe.
 Istnieje również określenie organizacja społeczna, które w języku polskim jest obecne 
od wielu lat i dla wielu oznacza organizacje pomocowe, a tak naprawdę oznacza orga-
nizacje realizujące ważne cele społeczne1. Z kolei w rozumieniu k.p.a. organizacje spo-
łeczne są: organizacjami zawodowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i innymi or-
ganizacjami społecznymi (art. 5 § 2 pkt 5). Także ta definicja jest ogólnikowa, a termin 
organizacje społeczne jest tu użyty jako nazwa zbiorcza dla różnego rodzaju zrzeszeń2. 

1     A. Kidyba, Fundacje i stowarzyszenia: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 79.
2     E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992, s. 10.
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Podobnie czynią inne ustawy3, niektóre zaś ograniczają się wyłącznie do podania termi-
nu organizacje społeczne bez żadnego wyjaśnienia, pozostawiając wykładnię organom 
stosującym prawo4. Powszechnie NGO nazywany jest też trzecim sektorem w odróżnie-
niu od pozostałych dwóch, czyli sektora publicznego i biznesu. 
 Trzeci sektor nie byłby w stanie spełniać swoich funkcji, gdyby nie pomoc pozosta-
łych sektorów. Mówiąc najprościej: biznes dostarcza środki na finansowanie działalności 
organizacji pozarządowych, a sektor publiczny dodatkowo zapewnia prawne i organi-
zacyjne możliwości działania, a więc dba na przykład o to, aby organizacje społeczne 
mogły legalnie prowadzić swoją działalność, czy też stwarza im możliwości zwolnień 
podatkowych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a szczególnie w ostatnich kilku 
latach to środki publiczne (potocznie zwane unijnymi) są podstawowym źródłem finan-
sowania działalności organizacji pozarządowych.
 W Stanach Zjednoczonych żaden ważny problem społeczny nie może być rozwiązany 
bez udziału trzeciego sektora. Co więcej, to właśnie organizacje pozarządowe sprawiły, że 
niektóre problemy społeczne stały się „widoczne i głośne”, co z kolei zmusiło władze do ich 
rozwiązania lub choćby zajęcia stanowiska5. Czasami siła organizacji pozarządowych po-
lega na tym, że mówią o problemach, o których inni wolą milczeć. Można powiedzieć tak: 
im więcej demokracji, tym większa potrzeba istnienia ruchu organizacji pozarządowych.

2. Prawne podstawy organizacji i funkcjonowania stowarzyszeń. 
 Konstytucja RP z 1997 r.6 w art. 58 „zapewnia każdemu wolność zrzeszania się”, a 
w art.12 „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobro-
wolnych zrzeszeń oraz fundacji”. W praktyce istnieją obok siebie organizacje o bardzo 
zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Mamy zatem kluby osiedlowe, grupy wsparcia, 
przyparafialne zespoły charytatywne, kółka zainteresowań, dla których wspomniany ar-
tykuł Konstytucji jest wystarczającą podstawą do podjęcia działań, dalej różnego rodzaju 
stowarzyszenia i związki działające na mocy ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowa-
rzyszeniach,7 fundacje,8 wreszcie federacje czy luźno skonfederowane porozumienia orga-
nizacji. Na końcu tej listy pojawiają się organizacje o bardzo ściśle określonej strukturze 
powoływane oddzielnymi aktami prawnymi. Do nich należą m.in. różnego rodzaju komi-
tety społeczne,9 związki zawodowe10 czy też organizacje samorządów różnych grup zawo-

3     Np. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 14, poz. 147) mówi o organizacjach spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych.
4     Np. ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555) w art. 90.
5     A. Rymsza, Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego z administracją 
publiczną w świetle doświadczeń amerykańskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 3, s. 57.
6     Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
7     Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 jedn. tekst: Dz.U.2001, Nr 71, poz. 855.
8     Ustawa z dnia 6.04.1989r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
9     Ustawa z dn. 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych,( Dz. .U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162).
10    Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
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dowych, Izby Gospodarcze;11 Izby Lekarskie;12 cechy i Izby Rzemieślnicze,13 etc.   
 Odrębną ustawą regulowana jest działalność organizacji kościelnych. W przypadku 
organizacji katolickich jest to ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP 
z dnia 17.05.198914. Szczególnym przypadkiem są pojedyncze organizacje powoływane 
oddzielnymi ustawami. Do takich organizacji należy m.in. Polski Czerwony Krzyż, Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Łowiecki, Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Nie sposób wymienić tu wszystkich możliwych sposobów organizowania się 
grup obywatelskich. Należy również pamiętać, iż wiele działań podejmowanych jest na 
obszarach opisywanych kilkoma ustawami. 
 Ta olbrzymia rzesza organizacji pozarządowych oraz szerokie spektrum ich społecz-
nych działań spowodowały konieczność uporządkowania obszaru, w którym działają 
organizacje no profit. W roku 2003r. powstała ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. Została ona znowelizowana przez Sejm w roku 201015. Ustawa o 
działalności pożytku publicznego zwana jest również „konstytucją III sektora” ze wzglę-
du na szczególny charakter i wagę wprowadzanych zmian w relacjach między admini-
stracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 
 Jednym z najważniejszych terminów wprowadzonych przez ustawę jest pojęcie dzia-
łalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest to działalność spo-
łecznie użyteczna, w sferze zadań publicznych, którą oprócz organizacji pozarządowych 
wykonują również podmioty kościelne, a także stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego.16 Na uwagę zasługuje szeroko zakreślona sfera zadań publicznych, wśród któ-
rych znajdują się m.in. zadania z zakresu: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony praw konsu-
mentów, ekologii i ochrony zwierząt, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na 
rzecz mniejszości narodowych. Działalność pożytku publicznego może być odpłatna lub 
nieodpłatna. Działalność nieodpłatna to taka, za którą nie pobiera się „wynagrodzenia”. 
Oznacza to, że odbiorcy usług organizacji nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkol-
wiek opłat na rzecz organizacji. Odpłatna działalność pożytku publicznego polega na 
wykonywaniu zadań publicznych, w ramach prowadzonej przez organizację działalności 
statutowej, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie. Odpłatną działalnością pożyt-
ku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczo-
nych przez same organizacje. W tym wypadku intencją ustawodawcy było m.in. przy-
znanie możliwości uzyskiwania dochodów przez organizacje poprzez sprzedaż wyrobów 
wytworzonych przez członków organizacji pozarządowej. Jednak podmioty, które chcą 
uzyskiwać dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie mogą jednocześnie 

11     Ustawa z dn. 30.05.1989r. o izbach gospodarczych, (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195).
12     Ustawa z dn. 17.05.1989r. o izbach lekarskich, (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158).
13     Ustawa z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle, (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92).
14     Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz.154 z późn. zm.
15     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873).
16     H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 29.
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prowadzić działalności gospodarczej w stosunku do tego samego przedmiotu działalno-
ści. Odpłatna działalność pożytku publicznego w określonych w ustawie rozmiarach nie 
podlega natomiast regulacjom przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej.17 

3. Warunki powołania stowarzyszenia rejestrowego.
 Warunki te w sposób szczegółowy reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo 
o stowarzyszeniach. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy,18 stowarzyszenie jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie nie ma 
narzuconych celów działań. Zarówno swoje cele, programy działania, jak i struktury 
organizacyjne określa samodzielnie. Ponadto stowarzyszenie uchwala akty wewnętrzne 
dotyczące jego działalności. Działalność stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej 
członków. Jednakże do prowadzenia swych spraw (jak na przykład w kwestiach praw-
nych) stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 Istotną sprawą staje się też przedstawienie trybu zakładania stowarzyszeń. Polskie 
przepisy na tle uregulowań krajów Unii Europejskiej są dość wymagające w odniesieniu 
do liczby członków założycieli stowarzyszenia. We Francji do założenia stowarzyszenia 
wystarczą dwie osoby, podobnie w Holandii, a w Niemczech 7 osób. Stowarzyszenie za-
rejestrowane w Polsce musi powołać, co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie mogą założyć 
osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ma-
łoletnie(czyli od 16 do 18 lat), chociaż nie mogą samodzielnie zakładać stowarzyszenia, 
mogą do nich należeć. Mogą samodzielnie wybierać władze stowarzyszenia uczestnicząc 
w walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia. Niepełnoletni mogą być wybierani 
do władz stowarzyszenia pod warunkiem jednak, że w zarządzie oraz w organie kontroli 
wewnętrznej, (który zwykle nosi nazwę komisji rewizyjnej) większość stanowić będą 
osoby pełnoletnie. Osoby, które nie mają  ukończonych 16 lat, również mogą zostać 
członkiem stowarzyszenia, ale wcześniej muszą uzyskać zgodę rodziców. Nie mogą jed-
nak uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków i nie mają możliwości wybierania 
władz stowarzyszenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których jednostka organizacyjna sto-
warzyszenia gromadzi samych małoletnich. Wtedy mogą oni korzystać ze wszystkich 
uprawnień, jakie przysługują dorosłym członkom stowarzyszenia, jednak tylko w zakre-
sie wyboru władz tej jednostki.
 Prawo do założenia stowarzyszenia przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i 
cudzoziemcom. Cudzoziemcy, aby założyć stowarzyszenie muszą posiadać stałe zamel-
dowanie na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy, którzy nie mieszkają stale w Polsce, 
mogą jednak należeć do różnych stowarzyszeń, o ile założyciele stowarzyszenia będą 
tego chcieli i taką możliwość uwzględnią w statutach swoich stowarzyszeń. Członkowie 
założyciele uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski (art. 9). 
 Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest 
przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć 

17     Ibidem, s. 54, Zobacz także Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami.
18     Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 855).
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go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Statut musi zawierać ta-
kie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10): nazwę (odróżniająca dane 
stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.), teren działania i siedzibę, cele i 
sposoby ich realizacji, sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki 
członków, władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady dzia-
łania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),  spo-
sób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, 
sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, zasady 
wprowadzania zmian w statucie,  sposób rozwiązania się stowarzyszenia19, zasady two-
rzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki.
  Wymienione wyżej zagadnienia muszą być uregulowane w statucie, jednakże nie wy-
czerpują, czy też nie muszą wyczerpywać treści statutu. Stowarzyszenia jako organizacja 
samodzielna i samorządna może w swoim statucie regulować także inne kwestie, jak cho-
ciażby sprawę honorowego członkostwa, innych, dodatkowych władz stowarzyszenia czy 
kwestię przeznaczenia majątku stowarzyszenia po jego likwidacji. Ustawa prawo o stowa-
rzyszeniach mówi o organach stowarzyszenia w sposób bardzo ogólny. W art. 11 stanowi, 
że walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia oraz przewiduje ko-
nieczność powołania zarządu i organu kontroli wewnętrznej. Wynika z tego, że stowarzy-
szenie zobowiązane jest posiadać organ uchwałodawczy (walne zebranie), wykonawczy 
(zarząd) oraz kontrolny (komisja rewizyjna). Są to obowiązkowe organy stowarzyszenia. 
Oprócz organów wymaganych przez ustawę stowarzyszenie może posiadać również inne 
organy powołane w statucie, jak np. sąd koleżeński. Określenie nazw i kompetencji tych 
organów należy od uznania członków stowarzyszenia. Jednakże dowolność w tworzeniu 
organów nie jest bezwzględna. Nie jest dopuszczalne powoływanie organów, w skład, któ-
rych mogą wchodzić jedynie niektórzy członkowie stowarzyszenia (np.: rada członków 
założycieli), ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadą równości członków stowarzyszenia. 
 Stowarzyszenia, które spełnią wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,20 od 1 stycznia 2003 r. mogą 
ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Uzyskanie tego statusu następuje w 
momencie wpisania do KRS informacji o spełnieniu wymagań określonych w art. 20 tej 
ustawy. W celu spełnienia wymagań stawianych przed organizacjami pożytku publicz-
nego w statucie stowarzyszenia powinny znaleźć się następujące zapisy: ze statutu po-
winno wynikać, że stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub 
na rzecz grupy, mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną (bezrobotni, 
niepełnosprawni, itp.); cele statutowe organizacji muszą mieścić się w całości w sferze 
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy; statut stowarzyszenia przewiduje, że or-
ganizacja nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi ją wyłącznie w rozmia-
rach służących realizacji celów statutowych. Komisja rewizyjna powinna być niezależna 
od zarządu. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzają-
cego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

19     Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 855).
20     Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
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z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 
winy umyślnej, nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 
8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi.21  
 Statut organizacji pożytku publicznego musi zabraniać: udzielania pożyczek lub za-
bezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku mał-
żeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-
stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywania 
ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach wykorzystywa-
nia majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bli-
skich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach 
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, człon-
kowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

4. Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 Pierwszy krokiem do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założy-
cielskiego, podczas którego podejmowana jest uchwała o powołaniu do życia stowarzy-
szenia. Na takie zebranie, prócz projektu statutu należy przygotować dwa egzemplarze 
listy członków założycieli z następującymi danymi: imię i nazwisko; data i miejsce uro-
dzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego; PESEL, własnoręczny podpis. 
Osoby, które zbiorą się na pierwszym zebraniu są członkami założycielami stowarzyszenia 
i do ich decyzji należy wybór komitetu założycielskiego oraz uchwalenie statutu stowa-
rzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wymaga-
na piętnaście, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. Nie 
obawiajmy się formalności związanych z zebraniem założycielskim. Warto też wcześniej 
znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie. Wybrany przewodniczący zebrania 
obejmuje przewodnictwo obrad i powinien zrealizować następujący ich porządek, z któ-
rym zapoznaje zebranych: zapoznanie z projektem statutu, dyskusja nad projektem sta-
tutu, podjecie uchwał: o założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie, o uchwaleniu statusu 
stowarzyszenia, o wyborze komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania 
czynności rejestrowych i zorganizowania pierwszego Walnego Zebrania Członków; wolne 
głosy i wnioski. Na zebraniu założycielskim można również dokonać wyboru władz sto-
warzyszenia: Zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. Komisji Rewizyjnej. Wymaga to 
oczywiście podjęcia odrębnych uchwał o ich wyborze dwóch stosowania takich procedur 
wyboru, jakie są przewidziane w przyjętym przez zebranie założycielskie statucie. W przy-

21     Dz. U. z 2001 r. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.
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padku, kiedy na pierwszym zebraniu nie wybrano władz stowarzyszenia należy tego doko-
nać niezwłocznie po otrzymaniu wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Oczywiście o wyborze władz należy powiadomić KRS, który dokona stosownych wpisów 
do rejestru. Taki obowiązek spoczywa na stowarzyszeniu również jeśli nastąpi jakakolwiek 
zmiana w statucie, składzie osobowym władz stowarzyszenia lub zmiana siedziby. 
 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku (wszystko w dwóch egzemplarzach-
-oryginały): protokół z zebrania założycielskiego, uchwała o powołaniu organizacji, 
uchwała o przyjęciu statutu, statut, uchwała o wyborze Komitetu założycielskiego, 
uchwała o wyborze Zarządu, uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej, lista członków 
założycieli, lista obecności z zebrania założycielskiego Druk formularza wniosku i dru-
ki załączników znajdują sie w sądzie. Można je również pobrać ze strony Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszeń do KRS jest zwolnione 
z opłat sądowych, z wyjątkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Sąd ma 3 miesiące 
od dnia złożenia wniosku-na zarejestrowanie stowarzyszenia, przy założeniu, że nie ma 
żadnych uchybień formalnych. 
 Za formalności związane z rejestracją odpowiada Komitet Założycielski, który wy-
pełnia i podpisuje formularze oraz kompletuje wymagane dokumenty i załączniki. Re-
jestracja stowarzyszenia jest nieodpłatna. Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą 
w ciągu 7 dni od zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć wniosek o rejestrację w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Do dokumentów założycielskich należy dołączyć for-
mularze sądowe: KRS - W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, KRS - WK - Organy podmiotu (podajemy tu informacje o członkach za-
rządu, członkach rady fundacji), KRS - WF - Założyciele lub fundatorzy (informacje 
o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego lub osobach zakładających 
organizację). Załącznik ten nie jest wymagany, jeżeli został powołany organ uprawnio-
ny do reprezentacji, czyli zarząd. Czasami składa się również formularze fakultatywne: 
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, KRS-WH - Sposób powstania 
podmiotu (jeśli powstał jako połączenie innych podmiotów), KRS-WM - Przedmiot 
działalności (jeżeli organizacja składa jednocześnie wniosek o rejestracje podmiotu w 
rejestrze przedsiębiorców). 
 Po uzyskaniu wpisu do KRS organizacje mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, tzw. numer RE-
GON. Zgłoszenie numeru REGON do KRS nie podlega opłacie. Organizacja powinna 
również uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej NIP we właściwym ze względu na sie-
dzibę stowarzyszenia urzędzie skarbowym oraz założyć odrębne konto bankowe, które 
będzie wykorzystywane do celów prowadzonej przez stowarzyszenie działalności.

Wykaz literatury:
1) Dąbrowska, M. Gumkowska, J. Wygnański,  Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z 
badania 2002, Warszawa 2002.
2) I. Goliński, R. Skiba, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003.
3) H. Izdebski, Fundacje i Stowarzyszenia. Komentarz, Krasnobród 2004.
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96, poz. 873).
5) Ustawa z dn. 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162).
6) Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
7) Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z 
późn. zm.).
8) Ustawa z dn. 30.05.1989 o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195).
9) Ustawa z dn. 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158).
10) Ustawa z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92).
11) Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).
12) Ustawa Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555) w art. 90.

Portale i strony internetowe:
1) Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl 
2) Instytut Spraw Publicznych – Projekt KOMPAS www.isp.org.pl/kompas
3) Departament Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl 
4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
5) Portal BiznesPolska.pl www.biznespolska.pl
6) Portal podatnika www.e-podatnik.pl

Ryszard Ulatowski



- 13 -

Zofia Ziemba
Prezes Spółdzielni Socjalnej „KREATYWNI”

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
założenie spółdzielni i jej działanie

Zarys treści: W świadomości  przeważającej części naszego spłeczeństwa funkcjonuje przekonanie, 
że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny otrzymać pomoc od instytucji pań-
stwowych. Jednocześnie również osoby te, definiowane jako zagrożone wykluczeniem społecznym 
nie widzą innej drogi   niż ta do Ośrodka Pomocy Społecznej po zasiłek.W przedstawionym ma-
teriale starałam się wskazać jedną z wielu szans jaką daje przedsiębiorczość społeczna w tym przy-
padku spółdzielczość socjalna. Przedstawiony w artykule  proces zakładania spółdzielni socjalnej 
jest trudny, ale jednocześnie starałam się wskazać jak łatwo jest otrzymać wsparcie i że już na etapie 
pomysłu nie będzie się osamotnionym. Zaprezentowałam również osiągnięcia mojej spółdzielni, nie 
dlatego, żeby się chwalić ale po to żeby pokazać, że można i warto dać sobie i innym szansę.   

Wprowadzenie

1. Zasady zakładania, funkcjonowania, prowadzenia działalności spółdzielni socjalnej 
określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o „spółdzielniach socjalnych” (Dz.U. Nr 
94/2006, poz. 651) znowelizowana Ustawą „o zmianie ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw” (Dz.U. Nr 91/2009, poz. 742). W praktyce 
uregulowań prawnych w stosunku do  spółdzielni socjalnych jest znacznie więcej. Naj-
istotniejsze zostaną podane w dalszej części, przy szczegółowym omawianiu zagadnień 
związanych z tworzeniem, finansowaniem, działalnością spółdzielni socjalnej.  

2. Czym jest spółdzielnia socjalna? - jest to szczególny rodzaj spółdzielni pracy, której 
przedmiotem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 
członków. Główną cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od typowego przedsiębior-
stwa są cele dla których powstaje i działa. Jest to podmiot ekonomii społecznej, który 
prowadzi działalność łącząc cele gospodarcze i społeczne. Realizowane są one poprzez 
działania na rzecz reintegracji  społecznej i zawodowej jej członków przy czym działania 
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te nie są wyko-nywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności 
gospodarczej.
 Reintegracja społeczna oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzyma-
nie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecz-
nych w miej-scu pracy, zamieszkania lub pobytu.
Reintegracja zawodowa oznacza działania mające na celu odbudowanie i pod-trzymanie 
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? - przepisy  ustawy o spółdzielniach socjal-
nych dokładnie określają kto jest uprawniony do jej założenia i jest to kolejna cecha od-
różniająca spółdzielnię socjalną od innych podmiotów gospodarczych. Otóż są to osoby 
zaliczane do grupy osób podlegającej wykluczeniu społecznemu, które z różnych wzglę-
dów nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie podejmować działalności gospodarczej 
lub znaleźć zatrudnienia na rynku pracy. Są to:  
- osoby bezrobotne – w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy z dn. 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr. 99, poz. 1001, z późn. zm.);

- osoby o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym tj. m.in.: osoby bez-
domne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby uzależ-
nione od alko-holu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po 
zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, osoby chore 
psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osoby zwal-
niane z zakładów karnych mające trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy 
realizujący indywidualny program integracji;

- osoby niepełnosprawne – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabili-
tacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 
późn. zm.).

Etapy tworzenia spółdzielni socjalnej

1. Etap pierwszy – organizacja grupy założycielskiej
 Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założy-
cielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.
  Z własnego doświadczenia uważam, że właśnie ten etap jest najtrudniejszy i jed-
no-cześnie bardzo istotny dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Pomimo wielu pu-
blikacji i poradników znajomość wiedzy szczególnie u samych osób uprawnionych do 
uruchomienia i prowadzenia spółdzielni jest znikoma. Grupa założycielska powinna być 
aktywna, darzyć się zaufaniem i co najważniejsze zrozumieć ideę prowadzenia spółdziel-
ni socjalnej. Osoby wykluczone, wymienione w usta-wie to przecież osoby pozostające 
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przez dłuższy okres bez pracy, nie posiadają własnych środków finansowych. Trudno im 
zatem uwierzyć w to, że zostaną przedsiębiorcą i same dla siebie stworzą miejsce pracy. 
Obawy budzi też fakt, że spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem nie działającym 
dla zysku, więc z czego będą się utrzymywać.  Część osób traktuje spółdzielnię jako pra-
codawcę, który zapewni im stały etat i wynagrodzenie.
  Dlatego też nie należy grupy założycielskiej tworzyć na siłę i w pośpiechu. Członko-
wie założyciele (ale również przystępujący do spółdzielni w późniejszym okresie) muszą 
zrozumieć, że spółdzielnia to oni- z jednej strony pracownicy spółdzielni, a z drugiej jej 
właściciele, którzy sami tworzą zasady funkcjonowania, zarządzania, zarabiania i reali-
zowania celów.
W celu przybliżenia, i zrozumienia zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej warto 
skorzystać z doświadczeń innych spółdzielni, oraz wsparcia i szkoleń  instytucji do tego 
powołanych np. Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej 
(OWES), Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnej (OWSS), PCPR, ROPS.
2. Etap drugi – rozeznanie środowiska
 Kolejny krok to poznanie lokalnego rynku w celu podjęcia decyzji co do rodzaju pro-
wadzonej działalności gospodarczej, pozyskiwania zleceń, odbiorców. Z doświadczeń 
działających spółdzielni wynika, że nie należy planować tylko jednego rodzaju działal-
ności. Bezpieczniej jest już na początku przyjąć różne formy działania. Przeglądając bazę 
funkcjo-nujących spółdzielni można zauważyć, że większość z nich prowadzi działal-
ność usługową typu:  szkolenia, opieka nad osobami starszymi, chorymi, utrzymanie 
czystości, pielęgnacja terenów zielonych, catering itp. Podyktowane to jest tym, że tego 
rodzaju działalność nie wymaga dużych nakładów na etapie uruchamiania oraz przy 
realizacji usług. Równolegle są spółdzielnie, które z powodzeniem prowadzą działalność 
produkcyjną.
 Znając rodzaj planowanej działalności musimy uzyskać lokal do jej prowadzenia. 
Może to być lokal prywatny, założycieli czy też z zasobów komunalnych. Warto w tym 
celu nawiązać kontakt z władzami gminy, która może nam wskazać lokal po cenach niż-
szych niż tynkowe.

3. Etap trzeci – dokumentacja uruchomienia spółdzielnia
 Najważniejszym dokumentem spółdzielni socjalnej jest statut, który tworzy we-
wnętrzne prawo spółdzielni. W internecie, oraz wielu publikacjach można znaleźć wiele 
dobrze opracowanych statutów i na pewno możemy skorzystać  z nich przygotowując 
własny. Powinniśmy jednak dostosować go do własnych warunków i możliwości. Statut 
powinien określać:

– nazwę spółdzielni,
– postanowienia ogólne,
– cel i przedmiot działalności statutowej i gospodarczej,
– prawa i obowiązki członków,
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– wpisowe, udziały i wkłady członkowskie,
– zasady zatrudniania członków,
– organy spółdzielni,            
– walne zgromadzenie,
– zasady finansowe,
– postępowanie wewnątrz spółdzielcze,
– likwidacja, upadłość, łączenie się, podział,

 Bardzo ważne na tym etapie jest określenie nazwy spółdzielni, która powinna być 
prosta ale jednocześnie ciekawa, kojarząca się z regionem na którym działamy, czy z 
rodzajem działalności - zachęcająca do kontaktów. W nazwie zawsze muszą znajdować 
się dwa wyrazy „spółdzielnia socjalna” zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych.  
 Dokumentem niezbędnym na etapie tworzenia spółdzielni jest również biznesplan.
 
4. Etap czwarty – zebranie założycielskie
  Zebranie założycielskie jest bardzo ważnym krokiem w procesie tworzenia spółdziel-
ni socjalnej i musi być przeprowadzone według ścisłej procedury. Od tego jak przygotu-
jemy dokumenty zależy zarejestrowanie w Sądzie Gospodarczym – Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Dopiero po rejestracji w sądzie uzyskujemy osobowość prawną.
Na zebranie założycielskie przygotowujemy wcześniej dokumentację niezbędną do po-
wołania spółdzielni, co usprawni jego przebieg. W zebraniu obowiązkowo uczestniczą 
wszyscy członkowie założyciele. W trakcie zebrania założycielskiego dokonuje się po-
wołania:

– przewodniczącego zebrania,
– sekretarza-protokolanta,
– komisję mandatowo-skrutacyjną – niezbędną w celu przeprowadzenia,  tajnego  
głosowania wyboru organów spółdzielni, 
-  komisję uchwał i wniosków.

 Porządek obrad powinien przewidywać przede wszystkim powołanie spółdzielni, 
wybór władz oraz dyskusję nad statutem  jego ewentualne poprawki i przyjęcie. Na ze-
braniu  należy podjąć wszelkie niezbędne uchwały oraz sporządzić protokół co załączy-
my do wniosku o rejestrację w sądzie. Pełna dokumentacja z zebrania założycielskiego 
to protokół oraz następujące załączniki :
 – lista członków założycieli Spółdzielni Socjalnej,
 – lista obecności ze spotkania założycielskiego,
 – Statut Spółdzielni Socjalnej,
 – Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej,
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 – Uchwała o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej,
 – Uchwała o powołaniu Zarządu Spółdzielni Socjalnej,
 – Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej,
 – Protokół Komisji Uchwał i Wniosków,

5. Etap piąty – rejestracja spółdzielni
Zgłoszenia o wpis spółdzielni socjalnej do KRS dokonuje się na drukach KRS-W5 , 
KRS-WK, KRS-WM dostępnych np. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jako  
załączniki należy dołączyć wymienione powyżej dokumenty z zebrania założycielskiego 
oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez każdego założyciela  warunków okre-
ślonych w Art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych tzn. zaliczenie do osób podlegają-
cych   wykluczeniu społecznemu (np. zaświadczenie PUP o statusie osoby bezrobotnej, 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Jednocześnie należy przygotować druki:
 – NIP-2 do Urzędu Skarbowego,
 – RG-1 – wniosek o nadanie numeru REGON,
 – ZUS ZPA wniosek o zarejestrowanie w ZUS (jeżeli od pierwszego dnia  po rejestra-
cji 
 zatrudniamy członków założycieli),
 – zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy również w sytuacji jak z ZUS,
 – oświadczenia członków Zarządu dotyczące ograniczenia lub nie prowadzenia dzia-
łalności 
 gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 Dokumenty wymienione powyżej należy wypełniać bardzo starannie, zgodnie z in-
strukcjami, gdyż nawet minimalny, pozornie  nie istotny szczegół może sprawić, że bę-
dziemy zmuszeni wypełniać i składać wniosek ponownie co oczywiście wydłuży termin 
rejestracji.
  
 
Uwaga! Rejestracja spółdzielni, jak również dokonywane w późniejszych okresach 
zmiany w KRS są nieodpłatne.
 

Finansowanie tworzenia i działalności spółdzielni socjalnej
1. Wpisowe
 Pojęcie wpisowego zawarte jest obligatoryjnie w prawie spółdzielczym i powinno 
być dokonywane jednorazowo na etapie tworzenia spółdzielni. Przeznacza się je m.in. 
na wydatki związane z kosztami jej zarejestrowania i uruchomienia (korespondencja, 
zużycie papieru, pieczątki, certyfikat ZUS itp.).
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 Wysokość wpisowego jest zazwyczaj niewielka a jego wysokość zawarta jest w statu-
cie (najczęściej jest to 50-80 zł na członka) i jego wycofanie jest niemożliwe.

2. Udziały
 Udziały są to środki prywatne członków spółdzielni. Wielkość udziałów również 
określa się w statucie i zależy od decyzji każdego z członków składanej w formie pisem-
nego oświadczenia. Udział jest częścią zwrotną w przypadku odejścia członka ze spół-
dzielni. W praktyce większość spółdzielni  powołuje ją ze środków publicznych i udziały 
nie mają większego znaczenia.

3. Wkłady członkowskie     
 Wkład członkowski pochodzi z przyznanych spółdzielni dotacji tzn. publicznych 
środków finansowych i jego wycofanie przez członka spółdzielni po zaprzestaniu człon-
kostwa jest nie możliwe. Wkład ten od momentu wniesienia stanowi własność spół-
dzielni. Aktualnie istnieją dwa źródła pozyskiwania dotacji ze środków publicznych na 
wniesienie wkładu do  spółdzielni  socjalnej:
-  Fundusz Pracy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej        z 

dn. 17.02.2010 w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działal-
ności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. 30/2010 poz. 155). 
Wysokość dotacji wynosi odpowiednio dla członka założyciela 400% przeciętnego 
wynagrodzenia, dla członka przystępującego do istniejącej spółdzielni 300% przecięt-
nego wynagrodzenia.

- Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - w oparciu o Rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.10.2007 r. sprawie przyznania osobie niepeł-
nosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie-
sienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 194/2007 poz. 1403). Rozporządzenie 
określa możliwość przyznania środków do wysokości 15-krotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia. W praktyce jednak ze względu na trudności PFRON środki te są trudno 
dostępne i przyznawane w zdecydowanie niższej wysokości         (w roku ubiegłym i 
bieżącym jest to kwota ok. 20 tys. zł)

 Znaczące wsparcie można uzyskać również w ramach funduszy strukturalnych, a w 
szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki np. na szkolenia, pomoc prawną, 
księgową, marketingową.         

4. Wsparcie bieżącej działalności
 Spółdzielnia socjalna jak każdy podmiot prowadzący działalność musi ponosić okre-
ślone koszty związane zarówno z prowadzeniem działalności statutowej jak i gospodar-
czej. Są to koszty związane z utrzymaniem lokalu, administracyjne, zużyciem materia-
łów oraz chyba najwyższe koszty płacy (wynagrodzenia, ZUS, FZ, podatek).
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Spółdzielnia socjalna może ubiegać się do Urzędu Pracy o zwrot opłaconych składek 
na ubezpieczenie społeczne (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 
8.10.2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek 
oraz trybu dokonywania ich zwrotu Dz.U. Nr 176/2009, poz. 1367). Nie jest to jednak 
pomoc obligatoryjna i przyznawana jest w zależności od środków jakimi dysponuje 
PUP. Przyznawana jest po podpisaniu umowy z PUP  i jest należna przez okres  dwóch 
lat od zatrudnienia poszczególnych członków spółdzielni. Z reguły wypłacana jest co 
kwartał, po złożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających opłacenie składek na 
ubezpieczenie społeczne.  
 Kolejną formą bardzo znaczącej pomocy jest dofinansowanie do wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Dofinansowanie uzależnione jest od 
stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, oraz wysokości wynagrodzenia i wy-
płacane jest w wysokości jak w poniższej tabeli jednak nie więcej niż 75% kosztów płacy.

Tabela 1. Ustawowe dofinansowanie*

Stopień niepełnosprawności ZPCHR Otwarty rynek pracy

Lekki       60%X  1276  =    765,60 70%X    765,60=    535,92

Umiarkowany     140%X  1276  = 1 786,40 70%X 1 786,40= 1 250,48

Znaczny     160%X  1276  = 2 041,60 70%X 2 041,60= 1 429,12

Lekki szczególne schorz.    765,60+ 510,40= 1 276,00  90%X 1 276,00=1 148,40

Umiarkowany szczególne schorz. 1 786,40+ 510,40= 2 296,80  90%X 2 296,80= 2 067,12

Znaczny szczególne scherz. 2 041,60+ 510,40= 2 552,00  90%X 2 552,00= 2 296,80

Dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze szczególnym schorzeniem zwiększa się o 
40% X 1276 = 510,40.
*wysokość dofinansowania określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 123/2007, 
poz. 776 z późn. zm.).
Pomoc wymieniona powyżej w znaczący sposób obniża koszty płacy i niewątpliwie 
stwarza poczucie bezpieczeństwa członków spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna „KREATYWNI”

 Przedstawione przeze mnie  powyżej informacje na temat tworzenia i prowadzenia 
spółdzielni socjalnej są wynikiem przygotowania teoretycznego zdobytego na przestrze-
ni kilku ostatnich lat popartego praktyką. Otóż półtora roku temu założyłam z grupą 
osób niepełnosprawnych i prowadzę Spółdzielnię Socjalną „KREATYWNI” w Bydgosz-
czy przy ul. Gdańskiej 42. Często słyszę pytanie skąd pomysł na spółdzielnię? Głównym 
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motywem do założenia spółdzielni były moje trzydziestoletnie doświadczenia w pracy z 
osobami niepełnosprawnymi oraz pogarszająca się ich sytuacja na rynku pracy.  
 Pomimo znaczącego wsparcia ze strony PFRON, praktycznie niemożliwym stało się 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi do których zali-
czane są: schorzenia psychiczne, upośledzenia umysłowe, epilepsja, niewidomi. Praco-
dawcy wolą oczywiście pracowników z mniejszymi dysfunkcjami co podyktowane jest 
głównie  obawami i brakiem wiedzy na temat wymienionych schorzeń.
 W połowie 2009 r. zorganizowałam grupę założycielską składającą się w przeważa-
jącej większości z osób które wcześniej poznałam w kontaktach zawodowych i społecz-
nych i znałam ich trudną sytuację życiową, zawodową, materialną.
Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 3 sierpnia 2009 r., a już 26 listopada 2009 r. 
uzyskaliśmy wpis do KRS. Ośmiu członków założycieli to osoby niepełnosprawne legi-
tymujące się orzeczeniami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, 
z bardzo poważnymi schorzeniami. Pięciu członków założycieli otrzymało po 20 tys. 
dotacji na wniesienie wkładu do spółdzielni ze środków PFRON. Ze środków tych wyre-
montowaliśmy pomieszczenia spółdzielni oraz wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt biu-
rowy, pomoce do zajęć z dziećmi itp.  Po półtora roku  działalności zatrudniamy już 15 
osób niepełnosprawnych i jesteśmy prawdopodobnie jedynym pracodawcą, u którego 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 100%.
 Obecnie głównym przedmiotem działalności są:
 – usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi w domu;
 – sprzątanie posesji, biur, mieszkań;
 – organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych dla dzieci;
 – usługi cateringowe;
 – komputerowy skład tekstu;
 – pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych oraz doradztwo i  obsługa firm  w 
zakresie 
 zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 Równolegle realizujemy podstawowe, statutowe zadania dotyczące reintegracji spo-
łecznej i zawodowej  naszych członków. Sam fakt, że mają często po raz pierwszy od 
kilku lat stałą pracę i są jednocześnie właścicielami firmy prowadzi do podniesienia sa-
mooceny, pozwala poczuć się potrzebnym i wartościowym. Wszyscy członkowie spół-
dzielni uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez psychologa z zakresu: radze-
nia sobie ze stresem, asertywności, kontaktów z klientem, marketingu. Indywidualnie 
członkowie mogą liczyć na pomoc prawną, wsparcie w rozwiązywaniu problemów ro-
dzinnych, zdrowotnych, materialnych. Organizujemy również szereg spotkań towarzy-
skich z okazji np. świąt, rocznic. Możemy stwierdzić, że tworzymy bardzo zgrany zespół, 
wspierający się w rozwiązywaniu problemów i w codziennym działaniu. Dzięki temu 
widzimy szansę na rozwój  naszej spółdzielni.  
Planujemy w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie do 25 etatów co pozwoli nam 
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uzyskać status zakładu pracy chronionej i rozszerzyć działania w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie nr 1. Kinderbal - Wigilia 2010 r.

Zdjęcie nr 2. Kinderbal – 11.12.2010 r.

   Chcemy zaznaczyć, że nie chwalimy się bezpodstawnie. Nasze sukcesy są pozytywnie 
postrzegane zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym a nawet europejskim. Wzięli-
śmy udział w ogłoszonym przez Europejska Sieć Fundacji na rzecz Ekonomii Społecznej 
konkursie „Promocja zatrudnienia młodzieży w przedsiębiorstwach ekonomii społecz-
nej”.  16 maja 2011 ogłoszono nagrodzonych i nominowanych do Europejskiej Nagrody 
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w wymienionym konkursie. Znaleźliśmy się wśród dziesięciu przedsiębiorstw nomino-
wanych do nagrody głównej. W rezultacie zajęliśmy drugie miejsce i jako jedyne przed-
siębiorstwo ekonomii społecznej z Polski jesteśmy przykładem dobrych praktyk na całą 
Europę. Konkurs wygrała hiszpańska Spółdzielnia Mazetas z Andaluzji.    
 Informacje dotyczące naszej spółdzielni można znaleźć na stronie internetowej, nasz 
adres: www.kreatywni.com.pl.  

Podsumowanie

 Spółdzielnia socjalna pomimo tego, że funkcjonuje stosunkowo krótko, jest pierw-
szym zdefiniowanym przedsiębiorstwem społecznym, które łączy działalność gospodar-
czą i społeczną.
 Jest ona idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie dysponują środkami na urucho-
mienie własnej działalności, ale mają pomysł i determinację, by zmienić coś w swoim 
życiu oraz w środowisku, w którym żyjemy. Osoby, które były dotychczas petentami in-
stytucji pomocowych same stają się właścicielami przedsiębiorstwa dając pracę nie tylko 
sobie ale i innym. Jest to ogromna szansa na poprawę jakości życia nas samych, naszych 
rodzin, znajomych. Warto podjąć to wyzwanie.





W świadomości przeważającej części naszego spłeczeństwa funkcjonuje przekonanie, że 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny otrzymać pomoc od instytucji 
państwowych. Jednocześnie również osoby te, definiowane jako zagrożone wyklucze-
niem społecznym nie widzą innej drogi niż ta do Ośrodka Pomocy Społecznej po zasi-
łek. W przedstawionym materiale wskazane są możliwości działalności odpłatnej orga-
nizacji pozarządowej oraz spółdzielni socjalnych, w tym zwłaszcza kwestie rejestracyjne 
oraz związane z bieżącą działalnością gospodarczą. Przedstawiony w artykułach proces 
tworzenia organizacji jest formą przewodnika dla osób zainteresowanych otwarciem 
spółdzielni socjalnych bądź działalności gospodarczej w obszarze III sektora.


