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*Ekonomia… - zysk, wynagrodzenie, aktywa, 

marketing, koszty… 

*… Społeczna – współpraca, pomoc, 

samopomoc, podział, współdecydowanie 



*

*prowadzenie w sposób względnie ciągły, 

regularny działalności w oparciu o instrumenty 

ekonomiczne 

*niezależność, suwerenność w stosunku do 

instytucji publicznych 

*ponoszenie ryzyka ekonomicznego 

*istnienie choćby nielicznego płatnego 

personelu 
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*wyraźna orientacja na społecznie użyteczny 

cel przedsięwzięcia 

*oddolny charakter inicjatywy 

*specyficzny, możliwie demokratyczny system 

zarządzania 

*możliwie wspólnotowy charakter działania 

*ograniczona dystrybucja zysków 
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*Połączenie celów ekonomicznych i biznesowych 

*Zysk nie jest celem, a środkiem służącym 
realizacji celów statutowych 

*Niedopuszczalny podział zysku 

*min. 40% na zwiększenie funduszu zasobowego 

*min. 40% na społeczną i zawodową reintegrację 
członków, działalność społeczną, oświatowo-
kulturalną, społecznie użyteczną 

*pozostałe środki – fundusz inwestycyjny 
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Od 24.10.2015 

Osoby wskazane w art. 1 i 2 
ustawy o zatrudnieniu soc. 

*Absolwenci CIS (osoba, która 
przez okres min. 6 m-cy 
uczestniczyła w zajęciach w CIS 
i otrzymała odpowiednie 
zaświadczenie, osoba ta jest 
absolwentem CIS przez okres 6 
m-cy od dnia zakończenia 
zajęć) 

*Absolwenci KIS (osoba, która 
uczestniczyła w KIS przez okres 
min. 6 m-cy, posiada ważne 
odpowiednie zaświadczenie 
oraz zrealizowała postanowienia 
kontraktu socjalnego). 

 

Art. 1 Ustawy określa osoby 
defaworyzowane jako osoby: 

* bezdomne realizujące indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności, w 
rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, 

* uzależnione od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

* uzależnione od narkotyków lub innych 
środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie 
opieki zdrowotnej, 

* chore psychicznie, w rozumieniu 
przepisów o ochronie zdrowia 
psychicznego, 

* zwalniane z zakładów karnych, mające 
trudności w integracji ze środowiskiem, w 
rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, 

* uchodźcy realizujący indywidualny 
program integracji, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej, 

 

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy bez zatrudnienia /30- oraz 50+/ 

Osoby niepełnosprawne 



Minimum 2: 

*Organizacje pozarządowe 

* Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

* Kościelne osoby prawne 

 

*Obowiązek zatrudnienia min. 

5 osób spośród grup jak w 

przypadku S.S. osób 

fizycznych (maks. 6 m-cy od 

daty wpisu S. do KRS) 

 

*Osoby zatrudnione uzyskują 

członkostwo w S.S. 
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*Zawodowa i społeczna 

reintegracja członków  

*Korzyści fiskalne 

*Zlecanie zadań na 

zasadach NGO + 

standardowa działalność 

gospodarcza 

*Relatywnie mniejsze 

ryzyko niż w przypadku 

innych form 

 

*B2B: Zakup 

produktów/usług S.S. 

to „dobry PR” i 

realizacja CSR 

*B2C: „kupując, 

pomagam”, nie 

poprzez „wrzucanie do 

puszki” 



Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: www.ozrss.pl 

 

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–

2015.  

http://www.ozrss.pl/


*



*

Pomysł Grupa Statut 

Walne Rejestracja Działanie 
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*Dotacje 

*Zlecenia poprzez 

klauzule społeczne 

*Zlecenia inne 

*Pomoc rzeczowa: JST i 

biznes 

*Partnerstwa Lokalne 
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*Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” 

*Spółdzielnia Socjalna „Domino” 

*Spółdzielnia Socjalna „Haven” 

*Spółdzielnia Socjalna „Lokomotywa” 

*Spółdzielnia Socjalna „Za Lasami” 

*Spółdzielnia Socjalna „For You” 

*Spółdzielnia Socjalna „Auto Kompleks & Spa” 

*Spółdzielnia Socjalna „Grodzisko” 
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* Opieka nad dziećmi  - punkt świetlicowy 

* Możliwość odebrania dziecka ze szkoły/przedszkola 

* Zajęcia dodatkowe, językowe, kreatywne 

* Organizacja imprez okolicznościowych oraz półkolonii (współpraca z GOPS) 

* Usługi opiekuńcze 

* Pomoc osobom starszym (również stałe umowy z GOPS) – asystentura osób starszych 

* Usługi sprzątające 

* Sprzątanie, również specjalistyczne (odkamienianie, odtłuszczanie, odplamianie) 

* Przeprowadzki 

* Prace ogrodnicze 

* Koszenie i napowietrzanie trawników, odśnieżanie, grabienie liści 

* Wyrób i sprzedaż rękodzieła artystycznego 

* Wieńce, stroiki, ozdoby choinkowe, stroje okolicznościowe (+usługi krawieckie) 
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* Działalność ogólnobudowlana  

* Elewacje, tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

* Malowanie 

* Układanie glazury i terakoty oraz paneli podłogowych 

* Układanie kostki brukowej 

* Wymiana okien i drzwi 

* Utrzymanie terenów zielonych 

* Pielęgnacja trawników i grabienie liści 

* Usuwanie roślin i karczowanie 

* Nasadzenia 

* Cięcie żywopłotów 

* Sprzątanie i odśnieżanie 

* Obiekty prywatne i przemysłowe 

* Usuwanie i zapobieganie graffiti 
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* Usługi szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze 

* Szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO, TQM, BSC, CAF) 

* Nauka języków obcych 

* Szkolenia żeglarskie 

* Szkolenia komputerowe 

* Spotkania integracyjno-szkoleniowe 

* Usługi finansowe 

* Usługi rekreacyjne i rekreacyjno-turystyczne 

* Rejsy żeglarskie – wynajem i czartery jachtu 

* Spotkania integracyjne  

* Usługi ogólnobudowlane 

* Roboty ziemne, wykopy – koparka 

* Inne prace remontowe i wykończeniowe 

* Rękodzieło artystyczne 

* Wyrób biżuterii z elementów nieszlachetnych, filcu 
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*Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz wywóz nieczystości 
płynnych 

*9 toalet, samochód + przyczepa 

*Pielęgnacja terenów zielonych oraz usługi porządkowe 

*Trawniki, wycinka, nasadzenia, rębak, opryski 

*Odśnieżanie i wywóz śniegu 

*Prace remontowe i budowlane 

*Prace malarskie 

*Układanie kostki brukowej 

*Remonty i utrzymanie torowiska kolejki wąskotorowej  

*Wymiana podkładów, stabilizacja tłuczniem, oznakowanie 
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*Usługi turystyczne, edukacyjne, organizacja imprez 

*Pogranicze trzech województw: mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego i kujawsko-pomorskiego 

*Wycieczki z elementami warsztatowo-edukacyjnymi + geo-caching 

*Usługi fotograficzne 

*Fotografia cyfrowa, techniki artystyczne (hdr, panorama sferyczna), 
szlachetne techniki fotograficzne (dagerotypia – miasta turystyczne, 
strój z epoki) 

*Zabawki i przedmioty do integracji sensorycznej 

*Pościel, termofory, maskotki 

*Mobilna gastronomia 

*Przyczepa gastronomiczna, szybkie dania 

* Imprezy plenerowe 
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*Reklama na telebimie 

*Wynajem powierzchni reklamowej na kolorowym telebimie 

umiejscowionym w ważnych punktach miasta 

*Catering 

*Przygotowanie i sprzedaż posiłków 

*Przygotowanie imprez okolicznościowych oraz obiadów 

abonamentowych 
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*Auto-laweta 

*Mechanika samochodowa (+piaskowanie) 

*Kosmetyka samochodowa 

*Wulkanizacja 

*Renowacja samochodów zabytkowych 
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*Opieka nad średniowiecznym grodem w Grudusku 

*Średniowieczne rzemiosło 

*Animacja 

*Przyczepa gastronomiczna 

*Prace porządkowe, opieka nad zielenią 
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