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Istnieje wiele różnego rodzaju spółdzielni. Wszystkie mają jednak wspólne zasady i cechy. Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy (ang. International Cooperative Alliance, ICA) opisuje spółdzielnię jako „autonomiczne stowarzyszenie 
osób, które dobrowolnie łączą się w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb i aspiracji gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych poprzez stanowiące wspólną własność, kontrolowane w sposób demokratyczny przedsiębiorstwo”.1 
ICA przyjął także siedem spółdzielczych zasad, poprzez które spółdzielnie realizują swoje wartości w praktyce. Są to: 

1.Dobrowolne i otwarte członkostwo

Spółdzielnie to organizacje dobrowolne, otwarte na wszystkich ludzi, którzy są w stanie korzystać z ich usług i gotowi 
są zaakceptować zobowiązania związane z członkostwem, nie dyskryminując nikogo ze względu na płeć, przynależność 
społeczną, rasową, polityczną czy religijną. 

2. Demokratyczna kontrola członków

Spółdzielnie to organizacje demokratyczne kontrolowane przez  swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą 
w tworzeniu ich polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcję wybranych przedstawicieli 
odpowiadają przed członkami. Członkowie spółdzielni mają równe prawa głosu (jeden głos na jednego członka). 

3. Ekonomiczny udział członka

Członkowie mają sprawiedliwy wkład w kapitał swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Przynajmniej część 
tego kapitału to zwykle wspólna własność spółdzielni. Członkowie otrzymują zwykle, w stosownych przypadkach, 
ograniczone wynagrodzenie od wpłaconego kapitału, stanowiącego warunek członkostwa. Nadwyżki przeznaczają 
na jeden z następujących celów lub je wszystkie: rozwój swojej spółdzielni, na przykład poprzez tworzenie rezerw, z 
których przynajmniej część będzie niepodzielna; wypłata świadczeń na rzecz członków proporcjonalnie do ich udziału 
w spółdzielni; oraz wspieranie innych działań zatwierdzonych przez członków. 

4. Autonomia i niezależność

Spółdzielnie to autonomiczne, samopomocowe organizacje kontrolowane przez swoich członków. Jeśli zawierają 
umowy z innymi organizacjami, w tym z rządami, lub pozyskują kapitał ze źródeł zewnętrznych, robią to na warunkach 
gwarantujących demokratyczną kontrolę członków i zachowanie swojej spółdzielczej autonomii. 

5. Kształcenie, szkolenie i informacje

Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, wybranym przedstawicielom, kierownikom i pracownikom kształcenie 
i szkolenia, by mogli oni efektywnie przyczyniać się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują ogół społeczeństwa, 
zwłaszcza młodych ludzi i liderów opinii, o charakterze współpracy i korzyściach z niej płynących. 

6. Współpraca między spółdzielniami

Spółdzielnie najskuteczniej służą swoim członkom i wzmacniają ruch spółdzielczy, pracując wspólnie w ramach 
lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych struktur. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Troska o społeczność

Spółdzielnie pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich społeczności poprzez polityki zatwierdzane przez ich 
członków. 
Podstawą spółdzielni jest jedna grupa ludzi zebranych wokół wspólnego projektu lub pomysłu. Do całej tej grupy 
należą procesy zarządzania i procesy decyzyjne, w których grupa ta uczestniczy, ale także ryzyka i zobowiązania. Zgod-
nie z zasadą „jeden członek = jeden głos” każdy członek ma równy udział i możliwość wkładu w zarządzanie spółdziel-
nią. 

Dzięki temu, że gromadzą ludzi wokół wspólnego projektu, spółdzielnie mogą być bardziej integrujące niż inne działal-
ności gospodarcze, pozwalając na przykład osobom posiadającym ograniczony dostęp do zasobów stać się członkami 
i w pełni angażować się w działania organizacji oraz dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i kreatywnością. Jako 
działalności gospodarcze spółdzielnie osiągają zyski. Reinwestuje się je, przynajmniej w części, w samą organizację. 
O tym, w jaki sposób czynione są inwestycje oraz jakie cele mają być realizowane, również decydują wspólnie człon-
kowie. 

I na koniec, głównym celem spółdzielni nie powinno być generowanie zysku dla jej członków, ale zaspokajanie ich 
potrzeb oraz, bardzo często, potrzeb społeczności jako całości. 

W zależności od grupy, która utworzyła spółdzielnię, potrzeby te mogą się różnić i może to być na przykład popra-
wa możliwości zatrudnienia pracowników, zapewnienie odbiorcom nowych lub tańszych usług lub umożliwienie 
odbiorcom i ich rodzinom aktywnego udziału w zarządzaniu ich usługami. Ponieważ spółdzielnie należą do swoich 
członków, którzy sami są częścią społeczności (jako odbiorcy, krewni, pracownicy itd.) i zajmują się jej potrzebami, 
spółdzielnie mają wkład w interes ogólny społeczności. 
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Znacząca część zapotrzebowania na usługi w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych (ang. 
Personal and Household Services, PHS) generowana jest na szczeblu lokalnym, zarówno na skutek programów 
realizowanych przez agencje publiczne, jak i procesów gromadzenia się zapotrzebowania na szczeblu prywatnym. 
Zapotrzebowania te mogą zaspokajać grupy pracowników, którzy wykonują swoją działalność formalnie lub 
nieformalnie i którzy zdecydują się na zawodowy krok naprzód i utworzenie spółdzielni pracowniczej lub socjalnej, 
często takiej, która posiada wielu partnerów. 

Spółdzielnie pracownicze i socjalne w branży PHS oferują istotną wartość dodaną na kilka sposobów.

Własność spółdzielni i motywacja 

Członkami mogą być odbiorcy usług (i ich rodziny), dostawcy (zarówno formalni, jak i nieformalni) i/lub inni partnerzy. 
Wdrażane są interaktywne mechanizmy w celu zagwarantowania, że procesy i usługi spółdzielni będą zgodne z 
potrzebami odbiorców i dostawców. 

Dzięki spółdzielni odbiorcy usług czują się silniejsi, a ich członkowie są zamożniejsi. 

Zarządzanie i udział 

W procesy decyzyjne włączeni są odbiorcy oraz dostawcy usług i/lub inni partnerzy. Przepisy wewnętrzne i innowacyjne 
mechanizmy gwarantują integracyjne procesy decyzyjne oparte na płaskiej hierarchii. 
System partycypacyjny może faktycznie zmniejszać rotację pracowników i pozwalać, by doświadczenie zawodowe 
pozostawało w spółdzielni, poprzez następujące trzy mechanizmy:  

• łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów dzięki demokratycznej strukturze i lepszemu przepływowi informacji; 
przyjemniejsze, bezpieczniejsze i bardziej produktywne środowisko pracy powoduje mniejszą rotację 
pracowników;

• udziały kapitałowe, które pracownicy posiadają w ramach ich udziału we własności, mają niską płynność, 
ponieważ wykupywane są wyłącznie po ich wartości nominalnej;

• motywacja, zarówno psychologiczna, jak i materialna, dla pracowników, by bardziej poświęcali się firmie. Z 
psychologicznego punktu widzenia system partycypacyjny powoduje, że pracownicy silniej utożsamiają się z 
firmą. Pod względem materialnym obietnica wyższego dochodu dzięki podziałowi zysku, większa stabilność 
zawodowa, większa równowaga między życiem zawodowym i osobistym i/lub perspektywa wynagrodzenia 
związanego ze stażem pracy to elementy, które sprawiają, że pracownikom bardziej zależy na sukcesie firmy.

Lokalny rozwój 

Dzięki pracownikom i spółdzielniom socjalnym prowadzone są zrównoważone  działalności gospodarcze, które 
bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Ponieważ spółdzielniami kierują partnerzy lokalni, mają one 
zwykle dogłębną wiedzę na temat społeczności i jej potrzeb. Spółdzielnie posiadające wielu partnerów tworzą synergie 
między różnymi podmiotami – władzami publicznymi, odbiorcami i dostawcami usług – dzięki czemu w obrębie 
społeczności lokalnej reprezentowane są rozmaite interesy i zasoby, a na potrzeby społeczeństwa właściwie się 
odpowiada. W niektórych odizolowanych rejonach spółdzielnie są jedynym dostawcą usług w przypadku, gdy władze 
publiczne zaprzestały świadczenia usługi publicznej. 

Równowaga gospodarcza 

Usługi osobiste są wyzwaniem dla wielu europejskich społeczności. W sektorze opieki w ramach usług publicznych 
rzadko zapewnia się szeroki zakres usług potrzebnych do zaspokojenia wielorakich i zróżnicowanych potrzeb. Model 
spółdzielczy może wychodzić naprzeciw niektórym potrzebom i sprawom społeczności w sposób długoterminowy 
i rentowny, na przykład redukując koszty opieki (dzięki wspólnemu nabywaniu towarów i usług) lub umożliwiając 
rodzinom tworzenie usług, których one same potrzebują (domowa opieka pielęgniarska, wspólna opieka nad dziećmi 
itp.), i zarządzanie nimi. 
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Jakość świadczonych usług 

Zasadniczym aspektem, który należy rozważyć, są procesy stojące za dostawą usług. Spółdzielnie posiadają 
na ogół różnych partnerów, którzy biorą udział w projektowaniu usługi i kierowaniu przedsiębiorstwem. Ich 
zaangażowanie w działania spółdzielni sprawia, że mają oni większą kontrolę nad jakością działalności i świadczonych 
usług.  
W przypadku usług socjalnych sam element partycypacyjny nie wystarczy, by zagwarantować ich jakość. Należy 
promować i zapewnić inne kryteria: dostępność (pod względem zasięgu geograficznego), ciągłość (w czasie) i 
przystępność cenową. Rzadko podkreśla się kryterium ciągłości, mimo że jest to zasadnicza cecha usługi użyteczności 
publicznej. Struktura spółdzielcza, oparta na członkach i posiadająca długofalową perspektywę, daje szczególnie 
skuteczną gwarancję ciągłości usług użyteczności publicznej.  

Jakość pracy 

Spółdzielnie dążą do zapewnienia swoim pracownikom trwałego zatrudnienia wysokiej jakości. Umożliwiają im 
również zatrudnienie formalne, dające im formalny głos w branży. Umożliwianie pracownikom dołączania 
do spółdzielni i angażowania się w ich działalność może być jedną ze strategii rozwiązywania problemu pracy 
niezgłaszanej. Warunki pracy w sektorze PHS są często słabe. Spółdzielnie – poza tym, że oferują stabilne i stałe 
zatrudnienie – dają możliwość szkoleń, a członkom spółdzielni, którzy jednocześnie są pracownikami – nowe 
umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.  

Organizacja spółdzielcza może również umożliwiać pracownikom sektora PHS poprawę warunków ich pracy. Dużą 
część usług domowych i opiekuńczych świadczą pracownicy niezależni (np. pielęgniarki, osoby sprzątające i 
opiekunowie), którzy muszą zaakceptować ograniczające harmonogramy pracy (nocne zmiany, trudności z wzięciem 
urlopu itp.) i słabe świadczenia socjalne (słabe lub drogie plany emerytalne, brak zasiłku dla bezrobotnych itp.). 
Spółdzielnie dążą do zapewnienia pracownikom sektora PHS lepszych warunków pracy, lepszej koordynacji usług 
i szerszych możliwości zatrudnienia. 
 
W raporcie opublikowanym w 2019 roku przez Eurofound zatytułowanym Spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne: 
praca i zatrudnienie w wybranych państwach2 potwierdzono, że „spółdzielnie wykazywały się nie tylko odpornością, 
alerównież zdolnością prężnego rozwoju odkąd wystąpił kryzys gospodarczy”oraz że „ogólnie wyraźnie preferowano 
tworzenie i utrzymywanie pełnoetatowych, stałych miejsc pracy, modelu «standardowego zatrudnienia», służącego 
często za wyznacznik pracy dobrej jakości”. Stwierdzono również, że „pracownicy badanych organizacji wysoko oceniali 
jakość pracy, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w porównaniu do podobnych organizacji. Wysoko oceniane 
było także środowisko społeczne, głos i przedstawicielstwo w miejscu pracy, równowaga między życiem 
zawodowym i prywatnym oraz możliwość samodzielnej realizacji zadań. (…) Silnymi elementami był rozwój 
umiejętności oraz bezpieczeństwo pracy; wyraźnie starano się zapewnić pracownikom możliwości rozwoju kariery w 
ramach organizacji. (…) Wiele wymiarów jakości pracy było integralnie związanych z celami organizacyjnymi, 
traktowano je więc priorytetowo w praktykach stosowanych w miejscu pracy”.  

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Sieć Podmiotów dla Solidarnego Rozwoju) – spółdzielnia, która dba o swoich pracowników i 
klientów 

REDES to nienastawiona na zysk spółdzielnia socjalna, która świadczy usługi opiekuńcze w jednej z naj-
biedniejszych dzielnic Madrytu – Pan Bendito.  

Założyła ją grupa kobiet, które brały dział w projekcie opieki nad osobami starszymi i chciały przekształcić 
swoją działalność ze społecznej na zawodową. Utworzyły spółdzielnię, by świadczyć usługi edukacyjne, 
pracę społeczną oraz pomocnicze usługi geriatryczne na rzecz dwóch okolicznych stowarzyszeń.  

Spółdzielnia rozrosła się i zatrudnia obecnie 49 osób. Przedsiębiorstwo stale się rozwijało i dziś roczny 
obrót spółdzielni wynosi milion euro.Tworzą ją przedstawiciele różnych profesji: psychologowie, pra-
cownicy społeczni, wychowawcy, logopedzi, opiekunowie osób starszych, psychoterapeuci, doradcy za-
wodowi i prawnicy. 
REDES oferuje usługi opiekuńcze tysiącowi osób. Jakość pracy spółdzielni jest wysoka, ponieważ jej silnie 
partycypacyjny charakter podnosi morale i zapewnia stabilny zespół. Pracownicy realizują się w pracy i 
mogą wyrażać swoje opinie oraz proponować zmiany na lepsze.  

Spazio Aperto Servizi (Usługi Przestrzeń Otwarta) – różnorakie usługi dla ludzi w potrzebie 

Spazio Aperto Servizi w Mediolanie to spółdzielnia socjalna typu A, która świadczy usługi socjalne zgod-
nie z włoskim prawem. Organizuje zajęcia rekreacyjne i edukacyjne w 100 szkołach, promuje wychowan-
ie w rodzinie zastępczej i zapewnia pomoc psychologiczną osobom, które doznały urazów psychicznych 
oraz dzieciom, nad którymi się znęcano. Zapewnia opiekę domową dorosłym osobom w trudnej sytuacji i 
pośredniczy w konfliktach między rodzicami i ich dziećmi. Osobom niepełnosprawnym zapewnia pobyt w 
domu opieki oraz opiekę dzienną, wyjazdy na obozy letnie, opiekę wakacyjną i tymczasową. 

Osiemdziesiąt procent pracowników to kobiety, z których większość pracuje w niepełnym wymiarze godz-
in. Środowisko pracy sprzyja relacjom interpersonalnym i dzieleniu się. Spółdzielnia wiele zainwestowała 
w szkolenia, zarówno z zakresu działalności, jak i zarządzania. 

Udział członków w tworzeniu biznesplanu pomaga zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w realizację 
określonych w nim celów, redukuje nieobecności, rotację i wypalenie pracowników, a także zwiększa ja-
kość świadczonych przez spółdzielnię usług i sprawia, że są one lepiej dopasowane do potrzeb odbiorców.  

Beneficjenci uczestniczą w zarządzaniu usługą poprzez ciągły dialog, którego celem jest: 

• oferowanie spersonalizowanych usług, które zaspokajają faktyczne potrzeby beneficjentów;
• ulepszanie usług;
• odkrywanie nowych potrzeb biznesowych;
• tworzenie nowych form działalności, zaprojektowanych wspólnie z beneficjentami w odpowiedzi na 

ich potrzeby i realizowanych przy ich aktywnym udziale.
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Maison des Services à la personne (MDSAP) (Centrum Usług Osobistych) – dostawca usług PHS na 
terenie całej Francji 

Utworzona w 2012 roku, MDSAP jest spółdzielnią, która jednoczy około 700 organizacji będących dostaw-
cami  usług PHS. Odkąd powstała, działa na terenie całej Francji, a zaczynała od świadczenia usług ogrod-
niczych, sprzątania, administracyjnych i informatycznych, które stanowią 90% jej działalności. Niedawno 
poszerzyła swoja ofertę o usługi domowe na rzecz osób starszych. Jej funkcjonowanie oparte jest na gro-
madzeniu zasobów (finansowych, ludzkich, specjalistycznej wiedzy itp.) i skupione wokół sześciu funda-
mentalnych wartości: niezależności, zaangażowania, gromadzenia zasobów, demokracji, partnerstwa i 
solidarności. Członkowie MDSAP korzystają z licencji, która pozwala im świadczyć usługi PHS zgodnie z 
wszystkimi przepisami lokalnymi i regionalnymi, a także mogą liczyć na wsparcie gwarantujące wysoką 
jakość usług. Członkowie podejmują decyzje i demokratycznie wybierają swoich przewodniczących na zgro-
madzeniu ogólnym zgodnie z zasadą „jeden głos na jednego członka”.  

Gastoudercoöperatie Nederland (Kooperatywa opiekunów do dzieci) – inspirujący opiekunowie do 
dzieci z Holandii 

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands powstała w roku 2018, a jej głównym celem jest oferowan-
ie profesjonalnych usług na rzecz dzieci od 0 do 13 lat.

W Holandii opiekę nad dziećmi organizują zwykle zajmujące się tym agencje. Wielu opiekunów i opiekunek 
do dzieci to dziś niezależni, samozatrudnieni przedsiębiorcy. Mimo tego muszą oni nadal pracować poprzez 
agencje, nie mając wpływu na profesjonalizację ich pracy czy uznanie dla niej.

Pierwszymi osobami tworzącymi spółdzielnię była grupa opiekunów i opiekunek do dzieci, którzy chcieli 
stworzyć strukturę, aby mocniej się wyspecjalizować i oferować profesjonalne usługi, a przede wszystkim by 
uniezależnić się od firm w sektorze. Samodzielnie sobą kierują, nie musząc zabiegać o zgodę Krajowego Urzę-
du ds. Opieki nad Dziećmi (ang. National Childcare Office), który działa w imieniu rządu jako mediator między 
rodzicami i ich dziećmi. Wspólnie decydują o polityce, szkoleniu, warunkach pracy i cennikach. Spółdzielnie 
są również potężnym narzędziem pozwalającym pracownikom kontrolować warunki ich pracy.

Inaczej niż przy współpracy z agencją, w tym wypadku cała płatność rodziców trafia do opiekuna.Każdy opiekun 
płaci następnie składkę członkowską. Zyski inwestuje się w szkolenia lub rozdziela między opiekunów. W ten 
sposób każdy przyczynia do zwiększenia profesjonalizmu i poprawy jakości opieki nad dziećmi.  
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Ireland’s Great Care Co-op (Irlandzka Great Care Co-op) 

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Centrum Praw Migrantów w Irlandii) wspiera pracowników domowych, 
ofiary pracy przymusowej, studentów, osoby pracujące nielegalnie i ich rodziny, i obecnie zajmuje się około 
dwoma tysiącami spraw rocznie. Występuje w obronie praw nielegalnych imigrantów i niezmiennie koncen-
truje się na wspólnych działaniach, których celem jest budowanie silniejszych społeczności i tworzenie lepszych 
miejsc pracy.  

MRCI tworzy obecnie pierwszą w Irlandii spółdzielnię świadczącą usługi opiekuńcze prowadzoną przez mi-
grantów. Great Care Co-op rozpoczęła działalność w lutym 2020 r. na ternie Dalkey w Dun Laoghaire w połud-
niowo-wschodnim Dublinie.  Projekt uzyskał wsparcie irlandzkiego rządu oraz ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu Dostosowywania do Rynku Pracy, Integracji i Nauki 
(ang. Programme for Employability, Inclusion and Learning, PEIL) na lata 2014–2020. Oferuje usługi dla gos-
podarstw domowych i opiekuńcze osobom starszym, a tworząc plan opieki, działa kompleksowo, angażując 
zarówno opiekunów nieformalnych, jak i wsparcie formalne (lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarki środow-
iskowe, podologów, stomatologów i terapeutów zajęciowych). Oparta na modelu biznesowym, wedle którego 
pracownicy spółdzielni są jej właścicielami, rozwijana jest poprzez inwestycje w pracowników, mające na celu 
ograniczenie ich rotacji. Organizacją i usługami zarządza, jednocześnie je obsługując, personel opieki pracujący 
na pierwszej linii w swoich lokalnych obszarach.  
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ZALECENIA 
DOTYCZĄCE 
POLITYKI 

>>
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Odpowiednie ramy prawne i korzyści podatkowe 
Aby promować rozwój spółdzielni, państwa powinny posiadać właściwe ramy prawa ustawodawczego i wykonawczego 
pomagające uzyskać ulgę podatkową, wsparcie oraz dostęp do zamówień publicznych i innych rynków.  
W wielu państwach spółdzielnie socjalne automatycznie uznaje się za organizacje non-profit, w związku z czym 
przysługuje im ulga podatkowa. Niemal wszędzie w przepisach podatkowych dla spółdzielni przewidziano ulgę 
podatkową od aktywów, które przeznaczone zostaną na niepodzielny fundusz rezerwowy.  

Stosuj klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 
Zamówienia publiczne są kluczowym rynkiem sektora PHS, jako że wiele z tych usług świadczą lokalne władze poprzez 
przetargi. Zwłaszcza w obszarze usług socjalnych spółdzielnie są znane z tego, że świadczą usługi wysokiej jakości i 
przystępne cenowo, uwzględniając potrzeby odbiorców i ich rodzin. Gdy lokalne władze decydują się skorzystać z 
obsługi zewnętrznej tychże usług poprzez publiczne przetargi, mogą stosować klauzule społeczne, aby ułatwiać 
spółdzielniom i przedsiębiorstwom społecznym branie w nich udziału. W nowej dyrektywie UE w sprawie zamówień 
publicznych (dyrektywa 2014/24/UE) przewidziano kilka sposobów promowania społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych przez zlecające władze. Wiele z tych postanowień (umowy z zastrzeżeniami, łagodniejszy 
reżim dla usług społecznych, kryterium stosunku jakości do ceny) może zwiększyć dostęp spółdzielni do publicznych 
przetargów na usługi PHS. Zwłaszcza publiczni nabywcy powinni stosować „łagodniejszy reżim” (art. 74–77 dyrektywy), 
mając na uwadze, że cele, rodzaje odbiorców i cechy usług społecznych, zdrowotnych i innych świadczonych odbiorcom 
bezpośrednio są inne niż pozostałych usług i przyczyniają się do wzrostu spójności oraz integracji społecznej, zwłaszcza 
w grupach, które na brak owej spójności i integracji są narażone.  

Wprowadzaj wspólne planowanie do polityki społecznej 
Wspólne planowanie w polityce społecznej, zwłaszcza podczas projektowania usług PHS przez władze publiczne, 
oznacza aktywny udział wszystkich partnerów. Pośród nich są spółdzielnie i przedsiębiorstwa socjalne odpowiedzialne 
za świadczenie usług, których głos powinien zostać usłyszany i wzięty pod uwagę.  
Spółdzielnie są blisko społeczności i najlepiej rozumieją potrzeby odbiorców. Należy zachęcać lokalne władze, by 
stosowały określone narzędzia, sprzyjające reorganizacji usług i interwencji, wzmacnianiu ich pozycji oraz tworzeniu 
ich sieci tak, by mogły być one planowane i wdrażane jako zintegrowany system z udziałem wszystkich partnerów, 
zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.  

Promuj wsparcie (finansowe i niefinansowe) 
Spółdzielnie pracownicze i socjalne w sektorze PHS napotykają kilka trudności dotyczących:

 

• dostępu do kredytu bankowego (brak poręczeń, niewielki kapitał itp.)

• braku właściwych umiejętności biznesowych i finansowych

• logiki rynku finansowego, który nie jest nastawiony na wspieranie ich rozwoju (wartość społeczna a zwrot 
finansowy)

• redukcji finansowania publicznego i rosnących ograniczeń dotyczących finansów publicznych

• stosowania kryterium najtańszej oferty w zamówieniach publicznych.

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze jest szczególnie istotne. 
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Pod względem finansów spółdzielnie powinny mieć dostęp do pełnego łańcucha finansowania. 

Instrumenty finansowe mające wspierać przedsiębiorstwa socjalne i spółdzielnie w sektorze PHS powinny łączyć różne 
rodzaje finansowania tak, by były odpowiednie dla wszystkich etapów cyklu życia biznesowego. Powinny łączyć do-
tacje (dla startupów) z pożyczkami dla prowadzonych już działalności i mogą obejmować instrumenty kapitałowe i 
gwarancyjne. Zarządzanie operacyjne środkami powinno być zorganizowane i mieć miejsce jak najbliżej miejsca ich 
wydatkowania. Co więcej, władze publiczne, które nie są w stanie same zarządzać pożyczkami, powinny na partnerów 
wybierać społeczne instytucje finansowe, jako że znają one ten sektor i potrafią lepiej ocenić wartość społeczną i konk-
retne potrzeby przedsiębiorstw gospodarki społecznej (np. wparcie i doradztwo techniczne).  

Poza wsparciem finansowym zapewniane może być wsparcie niefinansowe przez takie organizacje jak federacje 
spółdzielni, ośrodki wsparcia biznesowego i konsorcja. Organizacje te zapewniają szkolenia, doradztwo biznesowe, 
prawne i skarbowe, coaching, wsparcie marketingowe oraz wiele innych usług, mających fundamentalne znaczenie 
zarówno podczas tworzenia spółdzielni, jak i ich rozwoju. Powinny więc być promowane i wspierane przez władze 
publiczne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.  
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JAK  
STWORZYĆ 
SPÓŁDZIELNIĘ 
W SEKTORZE PHS
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1 OKREŚLENIE POTRZEB: 
JAKIE SĄ TWOJE CELE? 

Czego potrzebuje twoje środowisko społeczne? 

Spółdzielnie są częścią ich społecznego i gospodarczego środowiska – często powstają na skutek pojawiającej się 
potrzeby lub możliwości. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy usługa, którą świadczyć będzie twoja spółdzielnia, 
będzie zaspokajać potrzeby ludzi i czy będą oni z niej korzystać. Zdecydowanie zaleca się, by przed rozpoczęciem 
działalności – bez względu na rozmiar czy rodzaj planowanej spółdzielni – zebrać pewne informacje. Istnieje kilka 
sposobów i narzędzi do oceny potrzeb. Miej na uwadze, że wiele usług PHS jest już najprawdopodobniej świadczonych 
w społeczności – w sposób formalny lub nieformalny, przy wsparciu służb publicznych lub samodzielnie. Aby stworzyć 
mapę usług PHS, należy sprawdzić, jacy partnerzy działają już na danym obszarze. Spotykając się z nimi i przedstawiając 
im swój pomysł, sprawdzisz trafność twojego projektu i skorzystasz z zewnętrznej wiedzy i doświadczenia. Będziesz 
mógł odpowiednio dostosować swój pomysł. Krok ten jest również szansą na ustalenie potencjalnych przyszłych part-
nerów twojej spółdzielni.  

Członkowie 

Głównym celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb jej członków. Czyje potrzeby zamierzasz spełniać? 

• Spółdzielnia pracownicza: należy do pracowników, którzy posiadają większość udziałów, i jest przez nich kon-
trolowana. Istnieje, by przynosić korzyści swoim pracownikom;

• Spółdzielnia posiadająca wielu partnerów: członkami mogą być pracownicy, odbiorcy, sąsiedzi, dostawcy każdy, 
kto angażuje się w to, co spółdzielnia robi i jak to robi. Przykładowo członkami domu opieki są jego mieszkańcy, 
pracownicy, krewni, a czasami nawet urzędnicy służb socjalnych. Należy mieć świadomość, że przepisy krajowe 
nie zawsze przewidują i dopuszczają tę formę spółdzielni.

Spółdzielnia musi być działalnością rentowną. Jak każda inna działalność, większość spółdzielni będzie dążyć do tego, 
aby uzyskać dochód, który pozwoli nie tylko pokryć koszty, ale także osiągnąć zysk. Członkowie zdecydują, czy nad-
wyżka zostanie zainwestowana w działalność, rozdzielona między członków czy przekazana społeczności. Musisz być 
pewien, że towary i usługi twojej spółdzielni wygenerują dochód.  
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2 TWORZENIE  
SPÓŁDZIELNI 

Ludzie są zasadniczym elementem spółdzielni – wspólna praca daje siłę, ale może być także wyzwaniem! Znalezienie 
i zebranie zmotywowanych osób to ważny krok w twoim projekcie. W zależności od rozmiaru i formy budowanej 
spółdzielni, jak również dostępnych zasobów, twoja organizacja może bazować wyłącznie na pracy wolontariuszy, 
angażować pracowników lub zatrudniać personel. W każdym wypadku, aby po uruchomieniu odniosła sukces, 
potrzebny jest zmotywowany i godny zaufania zespół. 

W skład spółdzielni usługowej posiadającej wielu partnerów mogą zazwyczaj wchodzić: 

• organizatorzy, tj. osoby biorące udział w założeniu spółdzielni i bieżącym planowaniu, np. grupa sterująca lub 
komitet zarządzający;

• pracownicy/wolontariusze, tj. formalni i/lub nieformalni dostawcy usług (pielęgniarki, krewni itp.);

• beneficjenci, tj. odbiorcy usług.

Zaangażowanie partnerów zewnętrznych (administracji publicznej, organizacji będących dostawcami usług opieki, 
lokalnych organizacji pozarządowych itp.) może być dodatkowym atutem twojej organizacji, zarówno ze względu na 
wsparcie publiczne i finansowanie zewnętrzne, jak również doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Model ten należy 
dostosować do rozmiaru i możliwości grupy.  
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3 PLANOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI 

Jeśli określiłeś już potrzeby, które będziesz zaspokajać, a do udziału w projekcie zebrałeś grupę aktywnych i rzetelnych 
osób, musisz zadać sobie pytanie, jak ów pomysł na biznes przekształcić w rentowną działalność gospodarczą. Ten krok 
ma ci pomóc:  

• przeprowadzić badanie rynku

• stworzyć biznesplan

• stworzyć plan finansowy

Musisz poznać partnerów zewnętrznych i zmobilizować zasoby. Celem jest również zachęcenie cię do komunikowania 
się, dzielenia się pomysłem z twoim środowiskiem i dostosowania go do zewnętrznych ograniczeń w celu zwiększenia 
twoich szans na sukces.  

Badanie rynku 
Twój pomysł na spółdzielnię zarysowuje się coraz wyraźniej. Na tym etapie kluczowe jest dogłębne zrozumienie 
uczuć i preferencji beneficjentów. To będzie podstawa, która pozwoli ci określić, jakie usługi będzie świadczyć twoja 
spółdzielnia i jak będziesz je sprzedawać na rynku w rejonie.  

Choć możesz się tego z pewnością dowiedzieć ze wstępnej analizy oceny potrzeb (patrz krok 1), badanie rynku powinno 
iść dalej. Jego celem jest konkretne skonfrontowanie usług, które planujesz świadczyć, z realiami gospodarczymi i 
społecznymi. Nawet jeśli potrzeba istnieje i została ustalona, jeśli masz zdobyć rynek, narzędzia służące do jej 
zaspakajania muszą być dopasowane do możliwości, wyobrażeń i zwyczajów odbiorców. Badanie rynku pozwoli ci 
określić i przewidzieć potencjalne możliwości i przeszkody oraz odpowiednio dostosować do nich swój projekt.  

Tworzenie biznesplanu
Gdy już zebrałeś najważniejsze informacje dotyczące działalności twojej spółdzielni, możesz teraz nakreślić biznesplan. 
Formalizuje on cele spółdzielni oraz sposób, w jaki będą one osiągane i finansowane. Stworzenie go ma fundamentalne 
znaczenie, mimo iż może się to wydawać czasochłonne i nużące. Dzięki niemu proces realizacji projektu stanie się 
jasny i uporządkowany – dla ciebie, ale także dla wszystkich partnerów, czy to przyszłych członków czy wspólników 
(zwłaszcza potencjalnych inwestorów).  

Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy przyszli członkowie spółdzielni byli zaangażowani w ten kluczowy etap, aby można było 
stworzyć wspólną koncepcję celów i procesów operacyjnych organizacji. Jest to szczególnie ważne, gdy spółdzielnię 
tworzą członkowie różnego rodzaju, jak ma to miejsce w przypadku organizacji posiadającej wielu partnerów. Różne 
grupy mogą mieć różne potrzeby, podejścia, przygotowanie i oczekiwania, które mogą się uzupełniać lub być ze sobą 
sprzeczne – stworzenie biznesplanu pozwoli skonfrontować ze sobą owe pomysły i znaleźć konsensus, który jest 
kluczowy dla przyszłości organizacji.  

Tworzenie planu finansowego 
Plan finansowy jest zasadniczą częścią biznesplanu. Powinien zawierać ogólny zarys dochodów i wydatków spółdzielni, 
jej roczny rachunek zysków i strat oraz prognozę przepływów pieniężnych.  
Do rozpoczęcia działalności (spółdzielni) konieczne są początkowe inwestycje. Kwota kapitału wymaganego w fazie 
uruchomienia uzależniona jest od przepisów krajowych, jak również od potrzeb organizacji związanych z rodzajem 
przewidywanych działań (zakup materiałów, wypłata wynagrodzenia przez pierwsze miesiące, koszty komunikacji itp.).  
Można rozważyć klika źródeł finansowania. Jednakże w pierwszej kolejności zawsze powinny nim być wkłady członków 
w postaci udziałów w spółdzielni. Cena udziałów powinna więc zapewniać właściwą równowagę między możliwościami 
finansowymi członków a potrzebą inwestycji biznesowych.  
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4 MOBILIZOWANIE ORGANIZACJI 
PARTNERSKICH I WSPIERAJĄCYCH 

Najważniejsze podstawy twojego projektu spółdzielni już powstały – zebrano zmotywowany zespół, stworzono 
rentowny model biznesowy i określono najważniejsze kroki realizacji pomysłu. Zanim faktycznie  rozpoczniesz 
działalność, możesz zastanowić się nad mechanizmami wsparcia zewnętrznego. Federacje spółdzielni mogą zapewnić 
ci pomoc biznesową i udzielić odpowiednich informacji na temat praktycznych aspektów codziennego funkcjonowania 
twojej spółdzielni, takich jak: 

• wsparcie prawne

• konsolidacja i realizacja biznesplanu

• określenie strategii marketingowej

• dostępne mechanizmy finansowania

• szkolenia (zarządzanie spółdzielnią, rozwój zasobów ludzkich itp.)

Pozyskiwanie środków 
W początkowej fazie działalności spółdzielnie na ogół niczego nie posiadają. Możesz więc nie mieć kapitału, co 
uniemożliwi ci wstępne inwestycje konieczne do rozpoczęcia działań. Należy rozważyć różne źródła zewnętrznego 
finansowania. Ich dostępność i znaczenie różnią się w zależności od państwa. Federacje spółdzielni mogą być w stanie 
udzielić ci właściwych informacji technicznych odpowiednich do twojego projektu.  

Pamiętaj, że owe źródła finansowania mogą się uzupełniać. Stworzenie pakietu finansowego – mieszaniny różnego 
rodzaju finansowania rozłożonej na przestrzeni różnych okresów – może być tańszą i dogodniejszą opcją. Co więcej, 
jeśli rozważasz pożyczkę, powinieneś spróbować precyzyjnie określić swoje potrzeby. Jeśli pożyczysz więcej niż 
potrzebujesz, będziesz musiał zapłacić odsetki oraz zwrócić niewykorzystane środki. Oceny należy dokonać w oparciu 
o plan finansowy, który musi obejmować wszystkie raty spłaty pożyczki oraz odsetki.  
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5 TWORZENIE 
STRUKTURY 

Przyszedł teraz czas na sformalizowanie swoich przepisów wewnętrznych i zarejestrowanie spółdzielni zgodnie z 
prawem krajowym. Możesz także pomyśleć o powiązaniu swojej organizacji z ruchem spółdzielczym. Bycie członkiem 
federacji spółdzielni może umożliwić ci korzystanie ze wsparcia doradczego oraz synergii między spółdzielniami, nawet 
wówczas, gdy początkowy etap działalności dobiegnie już końca. 
 
Statut formalizuje podstawowe zasady działania spółdzielni – szczegółowo określony zostaje powód utworzenia 
organizacji, jej główne zasady i cele, czym chce się ona zajmować (jakie usługi zamierza świadczyć) i w jaki sposób jest 
zorganizowana.  
Zasady dotyczące członkostwa powinny być zgodne z pierwszą regułą spółdzielni, wedle której członkostwo jest otwarte 
i dobrowolne. Nie oznacza to, że każdemu musisz pozwolić dołączyć do spółdzielni, a jedynie że warunki, jakie należy 
spełnić, by zostać jej członkiem, powinny być obiektywne i nikogo nie dyskryminować.  

Kryteria członkostwa trzeba obmyślić mądrze i strategicznie. Czy twoja spółdzielnia chce pozyskać dużą liczbę członków 
czy wręcz przeciwnie – chce, by liczba jej aktywnych członków pozostała niska? Czy usługi będą świadczone wyłącznie 
na rzecz członków, czy będą dostępne także dla innych osób? Jeśli zdecydowałeś się na organizację posiadającą wielu 
partnerów, czy procedura, jaką należy przejść, a także warunki, które należy spełnić, by dołączyć do spółdzielni – z 
zastrzeżeniem przepisów lokalnych – powinny być takie same dla wszystkich rodzajów członków?  

Systemy członkostwa są ściśle związane z modelem zarządzania, który chciałbyś stworzyć. 

Zarządzanie zapewni właściwą organizację codziennych działań twojej spółdzielni. Ważne jest, by znaleźć mechanizmy 
gwarantujące odpowiedzialność i przejrzystość, aby zminimalizować ryzyko członków, jednocześnie nikogo nie 
wykluczając.

21



6 ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI 

Jeśli twoja spółdzielnia już istnieje i jest gotowa świadczyć usługi, podane poniżej narzędzia uzupełnią twoje zaplecze i 
w pełni przygotują cię na tę nową przygodę: 

1. Otwórz rachunek bankowy w imieniu spółdzielni. Rozważ banki spółdzielcze – mogą zaoferować ci odpowiednie 
usługi oraz interesujące rabaty;

2. Jeśli przewidujesz, że w krótkim czasie osiągniesz znaczne obroty, rozsądne lub nawet obowiązkowe będzie 
wyznaczenie audytora bądź niezależnego kontrolera. Sprawdź wymogi dotyczące twojej spółdzielni w krajowym 
punkcie kontaktowym;

3. Jeśli planujesz rekrutować sekretariat, zastanów się, czy musisz wyznaczyć jednego czy kilku członków zarządu;

4. Stwórz artykuły biurowe spółdzielni (wizytówki, oficjalne papiery firmowe itp.);

5. Zapoznaj się ze swoimi wewnętrznymi procedurami administracyjnymi i zarządczymi. Możesz już utworzyć 
ustawowe rejestry;

6. Rozważ ubezpieczenie swojej spółdzielni. Ubezpieczyciele spółdzielczy mogą zaoferować ci ciekawe produkty 
bankowe;

7. Buduj swoją strategię komunikacyjną i pomyśl o obecności twojej organizacji w internecie i nazwach domen. 
Możesz po kreślić, że jesteś spółdzielnią, decydując się na domenę z końcówką .coop (http://nazwa.coop);

8. Zaplanuj swój rok zarządzania spółdzielnią, w tym koniec roku podatkowego i kolejne zgromadzenia ogólne.
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