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BLOK PYTAŃ A. 

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

 

 

1. W jakim województwie znajduje się siedziba spółdzielni socjalnej ? 

a) dolnośląskie 

b) kujawsko-pomorskie 

c) lubelskie 

d) lubuskie 

e) łódzkie 

f) małopolskie 

g) mazowieckie 

h) opolskie 

i) podkarpackie 

j) podlaskie 

k) pomorskie 

l) śląskie 

m) świętokrzyskie 

n) warmińsko-mazurskie 

o) wielkopolskie 

p) zachodniopomorskie 

 

2. Proszę określić zasięg działalności prowadzonej przez spółdzielnię socjalną 

 

a) lokalny (obejmujący obszar od jednej do kilku gmin) 

b) regionalny (obejmujący obszar województwa) 

c) krajowy ( obejmujący obszar większy niż jedno województwo) 

d) międzynarodowy 

 

3. Proszę podać przybliżoną datę założenia spółdzielni socjalnej (data wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego). 

 

Proszę wprowadzić w formacie: RRRR-MM-DD np. 2011-12-31. 

...................... 

 

4. Czy spółdzielnia socjalna prowadziła działalność w latach 2012-2013? 

 

a) spółdzielnia prowadziła działalność w latach 2012 oraz 2013  

b) spółdzielnia socjalna prowadziła działalność tylko w 2012r.  

c) spółdzielnia socjalna prowadziła działalność tylko w 2013r.  

d) spółdzielnia socjalna nie prowadziła działalności w latach 2012-2013 

 

4.1. Z jakiego powodu spółdzielnia socjalna nie prowadziła działalności  w 

2012r.? 

 

a) spółdzielnia nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej 

b) czekała na otrzymanie wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej  

c) ze względu na problemy osobowe  

d) ze względu na brak zleceń/zamówień 

e) inny powód, jaki?.................. 
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4.2.Z jakiego powodu spółdzielnia socjalna nie prowadziła działalności w 2013r. ? 

 

a) spółdzielnia nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej 

b) czekała na otrzymanie wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej  

c) ze względu na problemy osobowe  

d) ze względu na brak zleceń/zamówień 

e) inny powód, jaki?.................. 

 

 

4.3. Z jakiego powodu spółdzielnia socjalna nie prowadziła działalności  w latach 

2012-2013? 

 

a) spółdzielnia nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej 

b) czekała na otrzymanie wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej  

c) ze względu na problemy osobowe  

d) ze względu na brak zleceń/zamówień       dodatkowo o upadłość 

likwidacje itp.  

e) inny powód, jaki?.................. 

 

 

5. Czy spółdzielnia socjalna powstawała we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES)? 

 

a) TAK 

b) NIE  

 

5.1. Z jakiego powodu OWES nie brał udziału w procesie tworzenia spółdzielni 

socjalnej?  

 

(można wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 

a) w czasie powstawania spółdzielni socjalnej w okolicy nie działał żaden 

ośrodek wsparcia ekonomii społecznej  

b) nie posiadano informacji o możliwości uzyskania wsparcia ze strony 

OWES 

c) założyciele nie potrzebowali wsparcia ze strony OWES 

d) oferta wsparcia ze strony OWES nie była przydatna 

e) OWES nie posiadał środków na wsparcie dotacyjne spółdzielni 

f) inny powód, jaki?………………………………………. 

 

6. Czy spółdzielnia socjalna w czasie bieżącej działalności w latach 2012-2013 

korzystała ze wsparcia OWES? 

 

a) TAK 

b) NIE  

 

6.1. Proszę o wskazanie rodzaju wsparcia ze strony OWES  
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(można zaznaczyć wiele odpowiedzi)  

 

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) 

b) szkolenia 

c) usługi prawne 

d) usługi finansowe 

e) usługi marketingowe 

f) środki finansowe (dotacja i wsparcie pomostowe) na założenie 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej 

g) środki finansowe (dotacja i wsparcie pomostowe) na przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej  

h) przygotowanie do lustracji 

i) wizyty studyjne 

j) targi ekonomii społecznej  

k) spotkania sieciujące 

l) inne, jakie?........................................ 

 

6.2. Proszę o wskazanie z jakiego powodu spółdzielnia socjalna nie korzystała w 

ramach bieżącej działalności w latach 2012-2013 ze wsparcia OWES  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

a) w okolicy nie działał żaden ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

b) wsparcie ze strony OWES nie jest konieczne  

c) oferta wsparcia ze strony OWES nie była przydatna 

d) inny powód, jaki?………………………………………. 

 

7. Czy spółdzielnia socjalna na koniec 2013 była członkiem związku rewizyjnego? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

7.1. Członkiem jakiego związku rewizyjnego była spółdzielnia socjalna na koniec 

2013 r. 

 

a) Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 

b) Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy  

c) Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni 

Niewidomych 

d) innego, jakiego?.......................................... 

 

8. Czy w strukturze spółdzielni socjalnej na koniec 2013 istniała Rada Nadzorcza? 

 

a) TAK 

b) NIE  

 

9. Czy spółdzielnia przyjęła formalnie (zgodnie z trybem przyjętym w statucie 

spółdzielni)  któryś z poniższych dokumentów, poza statutem spółdzielni?  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

a) wewnętrzny regulamin pracy 
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b) regulamin organizacyjny 

c) regulamin wynagrodzeń 

d) standardy jakości świadczonych usług (polityka jakości) 

e) strategia działania organizacji 

f) nie przyjęto żadnych dodatkowych dokumentów 

g) inne 

 

10. Proszę wskazać kto był założycielem spółdzielni socjalnej? 

 

a) Osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 

kościelne osoby prawne) 

b) Osoby fizyczne (np. Jan Kowalski)  

 

10.1. Czy założycielami spółdzielni były (proszę za znaczyć i podać liczbę 

założycieli ) 

a) osoby prawne   

Liczba osób prawnych (łącznie nie mniejsza niż 2)   

 

 

 

10.2. Czy założycielami spółdzielni były (proszę za znaczyć i podać liczbę 

założycieli ) 

 

b) osoby fizyczne -  status osób fizycznych - założycieli zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych   

Liczba osób fizycznych (łącznie nie mniejsza niż 5)   

 

1.  osoby prawne:  Liczba osób 

prawnych 

(liczba nie 

mniejsza niż 

2) 

1.1.Organizacja pozarządowa - Fundacja   

1.2.Organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie 

1.3.Organizacja pozarządowa -  Inna,  

 

2.1. Jednostki samorządu terytorialnego - Samorząd Gminny  

2.2. Jednostki samorządu terytorialnego -  Samorząd Powiatowy  

2.3. Jednostki samorządu terytorialnego – Samorząd  Wojewódzki  

3.1.Kościelne osoby prawne  
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11.1. Proszę podać liczbę członków spółdzielni socjalnej wg stanu na koniec 2012 r.  
 

11.1. Liczba członków spółdzielni socjalnej wg stanu na koniec 2012 r. wynosiła 

ogółem:   ……………. 

11.1.1. w tym: osoby prawne (np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 

terytorialnego, kościelne osoby prawne; podać łącznie) .......... 

11.1.2.  w tym: osoby fizyczne (np. Jan Kowalski) ........... 

 

11.2. Proszę podać liczbę członków spółdzielni socjalnej wg stanu na koniec 2013 r. 

 

11.2. Liczba członków spółdzielni socjalnej wg stanu na koniec 2013 r. wynosiła 

ogółem……………., 

11.2.1. w tym, osoby prawne (np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 

terytorialnego, kościelne osoby prawne; podać łącznie) .......... 

11.2.2. w tym, osoby fizyczne (np. Jan Kowalski  ........... 

 

12. Czy na koniec 2013 r. wśród członków spółdzielni były osoby, które wcześniej brały 

udział w zajęciach organizowanych przez Kluby Integracji Społecznej (były 

absolwentami KIS) : 
 

a) TAK  

b) NIE  

 

12.1. proszę o podanie liczby absolwentów Klubów Integracji Społecznej………… 

 

2.  osoby fizyczne - status osób fizycznych - założycieli zgodnie z art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych: 

Liczba osób 

fizycznych 

założycieli 

spółdzielni  

(liczba nie 

mniejsza niż 

5) 

2.1. Osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

2.2.Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z 

bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej       

 

2.3.Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w 

zakładzie lecznictwa odwykowego 

 

2.4.Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po 

zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

 

2.5.Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego 

 

2.6.Zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej 

 

2.7.Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej 

 

2.8.Osoby niepełnosprawne  

2.9.Inne osoby (jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga 

szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej 

spółdzielni, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej 

liczby założycieli) 
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13.  Czy na koniec 2013 r. wśród członków spółdzielni były osoby, które wcześniej brały 

udział w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej ( były 

absolwentami CIS) : 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

13.1. proszę o podanie liczby absolwentów Centrów Integracji Społecznej………… 

 

14. Po jakim czasie od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do KRS zostało zatrudnionych 5 

osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych? 

(osoby bezrobotne; osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz 

osoby niepełnosprawne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych) 

  

a) 0-1 miesięcy 

b) 1-3 miesięcy 

c) 3-6 miesięcy 

 

 

15. Proszę podać liczbę osób świadczących pracę na rzecz spółdzielni socjalnej wg form 

zatrudnienia  na koniec 2013 r.  

 

15.1. Ogólna liczba osób świadczących pracę na rzecz spółdzielni socjalnej na koniec 

2013 r. wynosiła……. 

15.1.1.  w tym: liczba osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o 

pracę………. 

15.1.2.  w tym: liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą…………. 

15.1.3.  w tym; liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy 

zlecenia…………. 

15.1.4.  w tym: liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

dzieło..……… 

15.1.5.  w tym: liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę……….. 

 

16.  Czy na koniec 2013 w spółdzielni socjalnej zatrudnione były osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością? 
 

a) TAK  

b) NIE  

 

16.1. proszę o podanie liczby osób niepełnosprawnych na koniec 2012 r. …………… 

 

16.2. proszę o podanie liczby osób niepełnosprawnych na koniec 2013 r. …………… 

 

17.  Czy w latach 2012-2013 w spółdzielni zatrudnione były osoby, które nie były jej 

członkami (zgodnie z art. 12.  ust. 1a ustawy o spółdzielniach socjalnych)? 

 

a) TAK  

b) NIE 

 

17.1. Proszę o podanie liczby takich osób koniec 2012 r……………………………. 
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17.2. Proszę o podanie liczby takich osób koniec 2013 r……………………………. 

 

18. Czy w latach 2012-2013 spółdzielnia socjalna korzystała z pomocy wolontariuszy? 
 

a) TAK  

b) NIE  

 

18.1. proszę o podanie liczby wolontariuszy wg stanu na koniec 2012 r……………… 

 

18.2. proszę o podanie liczby wolontariuszy wg stanu na koniec 2013 r……………… 

 

19. Czy spółdzielnia socjalna prowadziła działalność gospodarczą w 2013r. ? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

19.1. Proszę o wskazanie z jakiego powodu spółdzielnia socjalna nie prowadziła 

działalności gospodarczej?  

 

(proszę wskazać jedną odpowiedź) 

 

19.1.1. Spółdzielnia zakończyła działalność, ale nie została wykreślona z 

ewidencji w starostwie powiatowym lub  KRS 

19.1.2. Była w trakcie organizowania  

19.1.3. Była w stanie likwidacji 

19.1.4. Była w stanie upadłości 

19.1.5. Miała  tymczasowo zawieszoną działalnością gospodarczą 

19.1.6. spółdzielnia była zlikwidowana (wykreślona z ewidencji w starostwie 

powiatowym lub KRS) 

19.1.7. inny powód (jaki?) ………………………………………………….. 

 

20. Proszę zaznaczyć główny obszar działalności gospodarczej faktycznie prowadzonej 

przez spółdzielnię w latach 2012-2013  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi)  

 

Wybór wg działów PKD 2007: 

 

1. Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  

2. Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe  

3. Sekcja E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

4. Sekcja F. Budownictwo 

5. Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny  

6. Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa 

7. Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

8. Sekcja J. Informacja i komunikacja  

9. Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

10. Sekcja N. Działalność wspierająca w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 

11. Sekcja P. Edukacja 

12. Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
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13. Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

14. Sekcja S. Pozostała działalność usługowa 

 

20.1. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji.   

 

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 

 

20.1.1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwa, włączając 

działalność usługową 

20.1.2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

20.1.3. Rybactwo 

 

20.2. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji.   

 

Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe 

 

20.2.1. Produkcja artykułów spożywczych 

20.2.2. Produkcja napojów 

20.2.3. Produkcja wyrobów tytoniowych 

20.2.4. Produkcja wyrobów tekstylnych 

20.2.5. Produkcja odzieży 

20.2.6. Produkcja wyrobów futrzarskich 

20.2.7. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych  

20.2.8. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, 

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

20.2.9. Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

20.2.10. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 

20.2.11. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

20.2.12. Produkcja z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w 

tym produkcja materiałów ceramicznych oraz produkcja wyrobów z 

betonu, cementu i gipsu 

20.2.13. Produkcja z metali  

20.2.14. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń  

20.2.15. Produkcja urządzeń elektrycznych 

20.2.16. Produkcja urządzeń i maszyn (nieklasyfikowanych wcześniej) 

20.2.17. Produkcja mebli w tym produkcja materaców 

20.2.18. Pozostała produkcja wyrobów 

20.2.19. Naprawa, konserwacja, instalowanie maszyn i urządzeń (w tym 

urządzeń optycznych, elektronicznych, elektrycznych) 

20.2.20. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

 

20.3. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją. 

 

20.3.1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

20.3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
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20.3.3. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców w tym zbieranie, 

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, odzysk surowców ( 

demontaż wyrobów zużytych, odzysk surowców z materiałów 

segregowanych) 

20.3.4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami 

 

20.4. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja F. Budownictwo 

 

20.4.1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

(mieszkalnych i niemieszkalnych) 

20.4.2. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

20.4.3. Roboty budowlane specjalistyczne w tym rozbiórki i przygotowanie 

terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, wykonywanie 

robót budowlanych wykończeniowych oraz wykonywanie innych 

specjalistycznych robót budowlanych.  

 

20.5. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny 

 

20.5.1. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 

pojazdów samochodowych w tym konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych z wyłączeniem motocykli. 

20.5.2. Handel hurtowy z wyłączeniem pojazdów samochodowych 

20.5.3. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi ( sprzedaż detaliczna żywności, wyrobów 

tytoniowych, napojów w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż 

detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sprzedaż 

detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego, sprzedaż na 

straganach i targowiskach) 

 

20.6. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa 

 

20.6.1. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami 

20.6.2. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 

20.6.3. Działalność pocztowa i kurierska 

 

20.7. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
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20.7.1. Zakwaterowanie w tym hotele, obiekty noclegowe turystyczne, pola 

kempingowe i namiotowe 

20.7.2. Działalność usługowa związana z wyżywieniem w tym restauracje i 

inne placówki gastronomiczne, catering, przygotowywanie i 

wydawanie napojów 

 

20.8. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja J. Informacja i komunikacja 

 

20.8.1. Działalność wydawnicza 

20.8.2. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana 

20.8.3. Działalność usługowa w zakresie informacji 

 

20.9. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 

20.9.1. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 

20.9.2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 

techniczne 

20.9.3. Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna 

 

20.10. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja N. Działalność wspierająca w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

 

20.10.1. Wynajem i dzierżawa w tym wypożyczanie i dzierżawa artykułów 

użytku osobistego i domowego oraz wynajem i dzierżawa pozostałych 

maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych. 

20.10.2. Działalność związana z zatrudnieniem 

20.10.3. Działalność organizatorów turystyki  

20.10.4. Działalność detektywistyczna i ochroniarska 

20.10.5. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w 

budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni w tym sprzątanie 

obiektów 

20.10.6. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności  gospodarczej w 

tym działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając 

działalność wspomagając; działalność centrów telefonicznych (call 

center) oraz działalność komercyjna, niesklasyfikowana i działalność 

związana z pakowaniem. 

 

20.11. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja P. Edukacja 
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20.11.1. Wychowanie przedszkolne 

20.11.2. Pozaszkolne formy edukacji w tym pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej, nauka języków obcych oraz pozaszkolne formy 

nieklasyfikowane 

20.11.3. Działalność wspomagająca edukację 

 

20.12. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji 

 

Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 

20.12.1. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

20.12.2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania 

 

20.13. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 

20.13.1. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  

20.13.2. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

 

20.14. Proszę wskazać rodzaj/rodzaje działalności prowadzonej w ramach 

wybranej sekcji. 

 

Sekcja S. Pozostała działalność usługowa 

 

20.14.1. Działalność organizacji członkowskich 

20.14.2. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i 

domowego (sprzęt elektroniczny i powszechnego użytku, meble, AGD, 

sprzęt ogrodniczy oraz inne artykuły) 

20.14.3. Pozostała indywidualna działalność usługowa w tym pranie i 

czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

 

21. Które z niżej wymienionych czynników zdecydowały o wyborze obszaru 

działalności spółdzielni?   

 

(można wybrać max 3 odpowiedzi):   

 

o rozeznanie rynkowe, badania i analizy popytu na dane usługi/produkty  

o wykształcenie / umiejętności członków spółdzielni  

o indywidualne przekonania członków – założycieli 

o posiadane  zasoby do prowadzenia danej działalności (np. narzędzia, maszyny) 

o  wykorzystanie istniejącego  pomysłu na działalność (np. zaczerpniętego z 

zagranicy, z innego regionu Polski)   

o doświadczenie w prowadzeniu działalności w ramach innej formy prawnej (np. 

stowarzyszenia) 

o sygnały ze strony rodziny/znajomych/mieszkańców o zapotrzebowaniu  na 

takie produkty/usługi. 

o  inne 

 

22. Kto jest głównym klientem spółdzielni socjalnej?  
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(można zaznaczyć max 3 odpowiedzi) 

 

o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci np. 

Jan Kowalski)  

o firmy prywatne 

o instytucje administracji publicznej (np. urzędy, szkoły itp.)  

o organizacje pozarządowe 

o  inne spółdzielnie socjalne  

o inne osoby/podmioty  

 

 

 

BLOK PYTAŃ B. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA SPÓŁDZILENI SOCJALNEJ 

 

 

23. Czy spółdzielnia socjalna prowadziła w 2013 r. działalność społeczną i/lub 

oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich otoczenia lokalnego.  

 

a) TAK  

b) NIE  

 

23.1.1. Jaką działalność społeczną i/lub oświatowo - kulturalną na rzecz swoich 

członków oraz ich otoczenia lokalnego prowadziła spółdzielnia socjalna w 

2013 r. ?  

 

(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

1. Działania o charakterze obywatelskim: 

23.1.1.1. Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z politykami / 

urzędnikami 

23.1.1.2. Aktywność w różnego rodzaju organizacjach i 

stowarzyszeniach, niezależnie od swojej działalności 

23.1.1.3. Promocja i działalność lobbingowa i rzecznicza na rzecz 

ruchu spółdzielczego. 

23.1.1.4. Żadne z powyższych 

 

23.1.2. Jaką działalność społeczną i/lub oświatowo - kulturalną na rzecz swoich 

członków oraz ich otoczenia lokalnego prowadziła spółdzielnia socjalna w 

2013 r. ? 

 

(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 

2. Działania o charakterze społecznym na rzecz członków spółdzielni: 

23.1.2.1. Przedstawianie propozycji spędzania czasu wolnego dla 

spółdzielców (np. wspólne wyjścia do kina, do teatru, gry 

zespołowe) 

23.1.2.2. Przeprowadzenie szkoleń dla chętnych członków spółdzielni 

np. z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi 

komputera, nauki języków obcych 
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23.1.2.3. Organizacja wyjazdów integracyjnych środowiska 

spółdzielczego 

23.1.2.4. Odbywanie okresowych spotkań integracyjnych w miejscu 

prowadzenia działalności 

23.1.2.5. Informowanie spółdzielców o organizowanych na terenie 

gminy konkursach, uroczystościach, wydarzeniach 

kulturalnych 

23.1.2.6. Prowadzenie wzajemnej pomocy pomiędzy członkami 

spółdzielni i ich rodzinami (grupy wsparcia, grupy 

samopomocowe) 

23.1.2.7.Żadne z powyższych 

 

23.1.3. Jaką działalność społeczną i/lub oświatowo - kulturalną na rzecz swoich 

członków oraz ich otoczenia lokalnego prowadziła spółdzielnia socjalna w 

2013 r. ? 
 

(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 

3. Działania o charakterze kooperacyjnym – mające na celu rozwój 

umiejętności współpracy z innymi: 

 

23.1.3.1.Organizacja i uczestnictwo w lokalnych rozgrywkach sportowych  

23.1.3.2. Współorganizacja imprez charytatywnych np. zbiórka odzieży dla 

potrzebujących 

23.1.3.3.Współorganizacja imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, mikołajki 

 

23.1.3.4. Współpraca przy organizacji wyjazdów wypoczynkowych np. kolonii, 

obozów 

23.1.3.5. Wspieranie różnego typu akcji i kampanii społecznych np. ekologicznych 

 

23.1.3.6. Współtworzenie oferty lokalnego domu kultury np. poprzez prowadzenie 

różnego rodzaju kółek zainteresowań, zajęć o profilu hobbistycznym 

23.1.3.7. Działalność oświatowo-kulturalna z organizacjami pozarządowymi  

23.1.3.8.Żadne z powyższych  

  

 

24. Czy  w 2013 r. spółdzielnia socjalna prowadziła działalność pożytku publicznego 

w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie? 

 

c) TAK  

d) NIE  

 

24.1.  Proszę wskazać jaką działalność pożytku publicznego prowadziła spółdzielnia 

socjalna w 2013r.  

 

a) odpłatna  

b) nieodpłatna 

c) odpłatna i nieodpłatna 
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24.2.  Proszę wskazać rodzaj działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą spółdzielnia socjalna 

prowadziła w 2013r.  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi):   

 

24.2.2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

24.2.3. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

24.2.4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

24.2.5. działalność charytatywna; 

24.2.6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

24.2.7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

24.2.8. ochrona i promocja zdrowia; 

24.2.9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

24.2.10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

24.2.11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

24.2.12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

24.2.13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

24.2.14. działalność wspomagająca rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

24.2.15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

24.2.16. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania; 

24.2.17. działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

24.2.18. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

24.2.19. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej ; 

24.2.20. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

24.2.21. turystyka i krajoznawstwo 

24.2.22. porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

24.2.23. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

24.2.24. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

24.2.25. ratownictwo i ochrona ludności; 

24.2.26. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 

24.2.27. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

24.2.28. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

24.2.29. promocja i organizacja wolontariatu; 

24.2.30. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

24.2.31. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

24.2.32. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

24.2.33. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

24.2.34. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 



15  
 

24.2.35. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów; 

 

 

 

BLOK PYTAŃ  C. 

OTOCZENIE SPOŁDZIELNI SOCJALNEJ 

 

25. Oznacz współpracę spółdzielni socjalnej z poniżej podanymi podmiotami w 

latach 2012-2013: 

 

 

 0 – nie 

występowała 

1 – występowała 

rzadko 

2 – występowała 

często 

3 – występowała 

systematyczne 

25.1. samorząd 

lokalny (gmina, 

powiat)  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.2.  samorząd 

regionalny (urząd 

marszałkowski) 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.3.  urzędy 

wojewódzkie  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.4. ministerstwa, 

urzędy centralne  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.5. środowisko 

akademickie 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.6.  media lokalne  

 
 

o  

 

o  

 

o  

 

o  
25.7.  media 

regionalne   

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.8.  media 

ogólnopolskie 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.9.  organizacje 

pozarządowe  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

25.10.  kościół lub 

związek 

wyznaniowy 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

26. Czy spółdzielnia socjalna współpracowała w latach 2012-2013 z firmami 

prywatnymi 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

26.1. Proszę wskazać z jakimi firmami prywatnymi spółdzielnia socjalna 

współpracowała w latach 2012-2013r.  

 

(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 
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a) Małe i średnie przedsiębiorstwa 

b) Duże przedsiębiorstwa  

c) Korporacje (duże, rozbudowane przedsiębiorstwa o charakterze 

międzynarodowym) 

d) Inne, jakie?.............................. 

 

26.2. Jaki charakter przyjmowała współpraca spółdzielni socjalnej z firmami 

prywatnymi?  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

a) firmy prywatne są odbiorcami usług/produktów spółdzielni  

b) firmy prywatne są dostawcami usług/ produktów dla spółdzielni  

c) spółdzielnia socjalna jest podwykonawcą zadań dla firm prywatnych 

d) tworzenie wspólnych konsorcjów 

e) współpraca „miękka” poprzez wzajemną wymianę informacji (konsultacje) 

f) wspólny udział w akcjach charytatywno – społecznych 

 

27. Jak ocenia Pan/i możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych z 

przedsiębiorstwami działającymi na otwartym rynku?  

 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) przeciętnie 

d) źle 

e) bardzo źle 

 

28. Czy spółdzielnia współpracowała w latach 2012-2013 z organizacjami 

pozarządowymi (np. stowarzyszeniami, fundacjami) lub przedsiębiorstwami 

społecznymi (np. innymi spółdzielniami socjalnymi) ze swojego otoczenia 

lokalnego ?  

 

a) TAK  

b) NIE  

 

 

28.1. Jaki charakter przyjmowała w latach 2012-2013 współpraca spółdzielni 

socjalnej z organizacjami pozarządowymi?  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

a) współpraca głównie przy realizacji pojedynczych zadań i projektów, 

b) współpraca polegająca na wykonywaniu zadań, czy też usług, dla organizacji 

pozarządowych, 

c) organizacja wizyt studyjnych dla organizacji pozarządowych 

d) współpraca polegająca na świadczeniu usług/wytwarzaniu produktów przez 

organizacje pozarządowe dla spółdzielni socjalnej, 

e) wymiana wzajemnych doświadczeń, 

f) informowanie się o wzajemnych działaniach,  
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g) współpraca polegająca na wspólnej reprezentacji interesów w kontaktach z 

administracją publiczną (lokalną / regionalną / centralną) 

 

29. Czy w ramach działalności w latach 2012-2013 występowały problemy w 

funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej?  

 

a) TAK  

b) NIE  

 

29.1. Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze  problemy wewnętrzne, z jakimi  w latach 

2012-2013 borykała się spółdzielnia socjalna.  

 

29.1.2. nierównomierna aktywność członków spółdzielni;  

29.1.3. relacje interpersonalne pomiędzy członkami oraz pomiędzy pracownikami; 

29.1.4. brak faktycznego lidera spółdzielni; 

29.1.5. nieskuteczność lidera spółdzielni; 

29.1.6. kłopoty z organizacją pracy, zarządzaniem czasem pracy; 

29.1.7. brak  wiedzy o dostępnych ułatwieniach, z których skorzystać mogą 

spółdzielnie socjalne; 

29.1.8. brak umiejętności w zakresie wykorzystania ułatwień adresowanych do 

spółdzielni; 

29.1.9. trudności w wyważeniu relacji pomiędzy misją reintegracji społecznej, a chęcią 

uzyskania efektywności gospodarczej; 

29.1.10. brak w kompetencjach rozwiązywania konfliktów i asertywności; 

29.1.11. problemy z utrzymaniem jakości i efektywności usług/produkcji; 

29.1.12. kłopoty lokalowe; 

29.1.13. nie występowały problemy wewnętrzne. 

 

29.2. Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze  problemy zewnętrzne, z jakimi  w latach 

2012-2013  borykała się spółdzielnia socjalna. 

 

29.2.2. ograniczony dostęp do organizacji wspierających spółdzielczość socjalną (np. 

szkoleniowych); 

29.2.3. skomplikowane rozwiązania prawne, utrudniające funkcjonowanie spółdzielni; 

29.2.4. brak zrozumienia dla problemów spółdzielczości socjalnej i brak 

zainteresowania ze strony władz lokalnych;    

29.2.5. przeszkody w zdobyciu środków finansowych głównie w formie grantów i 

dotacji, np. z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, PROW; 

29.2.6. trudności w pozyskiwaniu zadań do wykonywania na rynku komercyjnym, lub 

w otrzymywaniu  zadań zleconych przez administrację publiczną; 

29.2.7. duża konkurencja na rynku; 

29.2.8.  problemy z pozyskiwaniem klientów; 

29.2.9. problemy z pozyskiwaniem zwrotnych instrumentów finansowych (m.in.: 

długoterminowych pożyczek, poręczeń i gwarancji); 

29.2.10. nie występowały żadne problemy zewnętrzne; 

 

 

BLOK PYTAŃ D. 

REZULATY DZIAŁLNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  
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30. Czy w latach 2012 -2013  w Państwa spółdzielni zdarzyła się sytuacja, że osoba 

zatrudniona w spółdzielni socjalnej znalazła zatrudnienie na wolnym rynku 

pracy lub podjęła indywidualną działalność gospodarczą i w związku z tym 

przestała być członkiem spółdzielni socjalnej? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

30.1.  Proszę podać liczbę osób, które w okresie 2012-2013 znalazły zatrudnienie na 

wolnym rynku pracy lub podjęły indywidualną działalność gospodarczą i w związku 

z tym przestały być członkami spółdzielni socjalnej, ……………………. 

 

31. Oznacz niżej wymienione korzyści, mogące płynąć z działalności spółdzielni 

socjalnych.  

 

Korzyści mogące płynąć z 

działalności spółdzielni socjalnej 

1. korzyści 

najważniejsze i 

podstawowe 

2. korzyści uznane 

za ważne, ale 

realizowane w 

drugiej kolejności 

3. korzyści 

najmniej ważne 

31.1. aktywizacja lokalnych 

społeczności w realizacji celów 

społecznych i gospodarczych 

 

o  o  o  

31.2.  tworzenie nowych miejsc 

pracy 

 

o  o  o  

31.3.  odbudowanie i podtrzymanie 

zdolności członków do 

samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy 

 

o  o  o  

31.4. wzmacnianie więzi 

międzyludzkich i poczucia 

uczestnictwa w życiu społecznym 

 

o  o  o  

31.5. realizacja potrzeb 

społeczności lokalnych poprzez 

produkcję dóbr i usług 

skierowanych do ogółu społeczności 

o  o  o  

 

 

 

32. Oceń w jakim stopniu  praca w spółdzielni socjalnej pomaga jej członkom w 

zakresie:  

W przeznaczonym do tego miejscu zaznacz: 1. - zdecydowanie pomaga, 2. - 

raczej pomaga, 3. - raczej nie pomaga, 4. - zdecydowanie nie pomaga. 5. - nie 

mam zdania 

 

Praca w spółdzielni socjalnej pomaga jej 

członkom w zakresie: 

1. zdecy

dowanie 

pomaga 

2. raczej 

pomaga 

3. raczej 

nie 

pomaga 

4. 

zdecydow

anie nie 

pomaga 

5. nie 

mam 

zdania 
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32.1. rozwoju umiejętności związanych z 

wykonywaniem zadań (zdolności 

przystosowania się do określonych 

sytuacji, umiejętności organizacyjne, 

odporność na stres i umiejętność 

radzenia sobie z nowymi zadaniami) 

 

o  o  o  o  o  

32.2. umiejętności komunikacji 

społecznej (kontakty międzyludzkie, 

umiejętność słuchania i wypowiadania 

się na forum grupy) 

 

o  o  o  o  o  

32.3. zdolności do działania w ramach 

organizacji jaką jest każdy zakład pracy 

(samodyscyplina, punktualność, 

respektowanie zasad organizacji pracy) 

 

o  o  o  o  o  

32.4. rozwoju innych umiejętności 

przydatnych w pracy (dynamizm, 

inicjatywa, motywacja, poczucie 

wspólnoty) 

 

o  o  o  o  o  

32.5. zrozumienia ogólnych reguł 

działania przedsiębiorstwa (podstawy 

prawa pracy i przepisów BHP) 

 

o  o  o  o  o  

32.6. większej mobilności zawodowej i 

zdolności adaptacyjnych na rynku pracy 

 

o  o  o    

32.7. resocjalizacji i adaptacji 

 

 
o  o  o  o  o  

  

 

 

 BLOK PYTAŃ E. 

FINANSE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

 

 

33. Proszę podać: 

 

33.1.  ile wynosił przybliżony całkowity przychód z działalności spółdzielni 

socjalnej w roku 2012          ....................zł 

33.2.  w tym: przychód własny – pozyskane zlecenia, roboty i usługi wykonane w 

wyniku pozyskania ofert na otwartym rynku  ....................zł 

33.3.  w tym:  przychód uzyskany ze zleconych zadań publicznych 

 ....................zł 

 

34. Proszę podać: 

 

34.1.  ile wynosił przybliżony całkowity przychód z działalności spółdzielni 

socjalnej w roku 2013          ....................zł 

34.2.  w tym: przychód własny – pozyskane zlecenia, roboty i usługi wykonane w 

wyniku pozyskania ofert na otwartym rynku ..................zł  

34.3.  w tym; przychód uzyskany ze zleconych zadań publicznych ................zł 

 

34.1. Proszę wskazać formę prowadzenia księgowości w spółdzielni socjalnej. 
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a) Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe) 

b) Uproszczona rachunkowość (księga przychodów i rozchodów) 

 

 

35. Proszę wskazać źródła, z których finansowana była działalność spółdzielni w latach 

2012-2013  

 

(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) 

 

35.1. zyski z działalności gospodarczej 

35.2. nadwyżka bilansowa 

35.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

35.4. inne fundusze europejskie  

35.5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

35.6. Fundusz Pracy  

35.7. środki finansowe  na realizację zadań własnych administracji publicznej w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych  

35.8. dotacje na realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu 

ofert przez administrację publiczną 

35.9. dotacja na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu 

ofert ( zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

35.10 . środki finansowe pochodzące ze zwrotnych instrumentów finansowych 

(kredyty, pożyczki) 

35.11 . umowy wieloletnie na realizację zadań publicznych 

35.12 . Inne,  jakie?..................... 

 

36. Czy spółdzielnia socjalna posiada wydzielone fundusze: 

a) TAK  

b) NIE  

 

36.1. Proszę wskazać rodzaj wydzielonych funduszy?  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi)  

 

36.1.1. fundusz zasobowy 

36.1.2. fundusz inwestycyjny  

36.1.3. fundusz udziałowy  

36.1.4. Fundusz na  reintegracje społeczną i zawodową  

36.1.5. inny przewidziany w statucie spółdzielni socjalnej  

 

37. Czy w roku 2012 spółdzielnia otrzymała środki finansowe  na realizację zadania 

własnego administracji publicznej w drodze przetargu uwzględniającego klauzule 

społeczne ułatwiające przyznanie spółdzielni socjalnej tego zadania? ( w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych ) 

 

a) TAK.  

b) NIE   
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37.1.Proszę podać liczbę zadań zrealizowanych w 2012r. ……………………… 

 

 

38. Czy w roku 2013 spółdzielnia otrzymała środki finansowe  na realizację zadania 

własnego administracji publicznej w drodze przetargu uwzględniającego klauzule 

społeczne ułatwiające przyznanie spółdzielni socjalnej tego zadania? ( w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych ) 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

38.1. Proszę podać liczbę zadań zrealizowanych w 2013r………………………… 

 

39. Czy w latach 2012-2013 spółdzielnia otrzymała środki finansowe na realizację 

zadań jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem spółdzielni socjalnej 

w trybie „In house” z pominięciem procedury prawa zamówień publicznych.    

 

a) TAK 

b) NIE   

 

39.1.  Proszę podać liczbę zadań zrealizowanych  w trybie „in house” w latach 

2012- 2013……………………………. 

 

 

40. Proszę określić jaki był końcowy wynik finansowy spółdzielni socjalnej 2013r. w 

porównaniu do roku poprzedniego 

 

 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

40.1. Dodatni 

40.2. ujemny   

40.3. zbilansowany „na zero”  

40.4. żadne z powyższych: spółdzielnia nie funkcjonowała/ powstała w 2013r. 

 

 

41. Proszę określić jak Państwa zdaniem zmienia się stan finansów spółdzielni wraz z 

prowadzeniem działalności?  

 

41.1.poprawia się  

41.2. jest niezmienny 

41.3. pogarsza się 

 

42. Jak ocenia Pan/i stopień niezależności finansowej spółdzielni socjalnej? 

 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

42.1.bardzo dobrze, spółdzielnia jest całkowicie niezależna finansowo 

42.2.dobrze, spółdzielnia w dużej mierze jest niezależna pod względem finansowym 

42.3. przeciętnie, zewnętrzna pomoc finansowa jest wskazana 

42.4. źle, zewnętrzna pomoc finansowa jest niezbędna 

42.5. trudno powiedzieć 
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BLOK PYTAŃ F. 

PROCES TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ     

 

43. Z jakich wzorów  i dobrych praktyk korzystano przy tworzeniu spółdzielni 

socjalnej?  
 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

43.1.wzory innych spółdzielni socjalnych działających w Polsce 

43.2. wzory innych spółdzielni socjalnych działających za granicą 

43.3. wzory przedsiębiorstw „rynkowych” działających w Polsce  

43.4. wzory przedsiębiorstw „rynkowych” działających za granicą 

43.5. wzory organizacji pozarządowych działających w Polsce  

43.6. wzory organizacji pozarządowych działających za granicą 

43.7. nie czerpano z żadnych wzorów lub dobrych praktyk  

 

 

44. Czy na etapie tworzenia spółdzielni socjalnej wystąpiły jakieś problemy? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

44.1.Jakie problemy wystąpiły na etapie tworzenia spółdzielni socjalnej? 
  

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

 

44.1.1. duże rotacje w grupie założycielskiej  

44.1.2. trudności z przygotowaniem, opracowaniem statutu 

44.1.3. trudności z rejestracją spółdzielni w KRS (np. wydłużające się 

oczekiwanie na rejestrację) 

44.1.4. trudności z założeniem konta bankowego 

44.1.5. trudności w uzyskaniu numeru NIP 

44.1.6. trudności ze zgłoszeniem pracowników do ZUS 

44.1.7. trudności z uzyskaniem poręczenia finansowego 

44.1.8. trudności z uzyskaniem wsparcia finansowego z Funduszu Pracy na 

podjęcie działalności 

44.1.9. trudności z uzyskaniem wsparcia finansowego z PFRON pracy na 

podjęcie działalności 

 

44.1.10. trudności z uzyskaniem wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  

44.1.11. trudności z otrzymaniem lokalu 

44.1.12. trudności w pozyskaniu pierwszych klientów 

44.1.13. trudności w otrzymaniu dotacji inwestycyjnych po zarejestrowaniu 

spółdzielni (np. na zakup samochodu) 

44.1.14. problemy z uzyskaniem przez założycieli odpowiedniego 

zaświadczenia potwierdzającego przynależność do jednej z grup 

uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej 
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45. Czy przed rozpoczęciem faktycznej działalności został zaprojektowany wstępny 

budżet (biznesplan, zarys przewidywanych przychodów i kosztów)? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

 

45.1.Z czyjej pomocy korzystała spółdzielnia socjalna przy projektowaniu 

wstępnego budżetu (biznes- planu)? 

 

45.1.1. Osób indywidualnych 

45.1.2. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

45.1.3. Powiatowego Urzędu Pracy 

45.1.4. Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

45.1.5. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości 

45.1.6. Innej Organizacji Pozarządowej Wspierającej Spółdzielczość Socjalną 

45.1.7. Doradztwa Firm Prywatnych 

45.1.8. Spółdzielnia Socjalna nie korzystała z pomocy żadnej organizacji lub 

instytucji przy projektowaniu wstępnego budżetu (biznes planu) 

 

46. Jak oceni Pan trudność założenia spółdzielni socjalnej w latach 2012-2013? 
 

46.1. Zdecydowanie łatwe 

46.2. Raczej łatwe 

46.3. Raczej trudne 

46.4. Zdecydowanie trudne 

46.5. Trudno powiedzieć 

 

BLOK PYTAŃ G. 

OCENA REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA 

SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH  

 

47. Czy obecnie obowiązujący system regulacji prawnych sprzyja rozwojowi 

spółdzielczości socjalnej?  

 

47.1. Zdecydowanie tak 

47.2. Raczej tak 

47.3. Raczej nie 

47.4. Zdecydowanie nie 

 

47.1. Czy w Pana/pani opinii konieczna jest nowelizacja ustawy o spółdzielniach 

socjalnych? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

47.2. Proszę podać przykładowe pomysły (postulaty) modyfikacji prawa, które 

mogłyby problemów większym stopniu sprzyjać rozwojowi spółdzielni 

socjalnych. 

…………………………………………………… 
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BLOK PYTAŃ H.  

PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI 

 

48. Czy spółdzielnia socjalna mierzy efekty realizacji zakładanych celów 

gospodarczych i społecznych? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

49. Czy spółdzielnia posiada opracowaną strategię/plan rozwoju przedsiębiorstwa? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

50. Czy spółdzielnia socjalna planuje w roku bieżącym i w latach następnych rozwój w 

zakresie działalności gospodarczej? 

 

a) TAK  

b) NIE  

 

50.1. Proszę wskazać działania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, 

które spółdzielnia socjalna planuje podjąć  

 

(można zaznaczyć wiele odpowiedzi) 

 

50.1.1. rozpoczęcie aktywności w nowej branży 

50.1.2. rozszerzenie oferty produktów/ usług  w ramach obecnych branż 

działalności  

50.1.3. nowe sposoby przepływu produktów/usług od spółdzielni socjalnej do 

nabywcy  

50.1.4. pozyskanie nowych klientów  

50.1.5. zastosowanie nowych sposobów rozpoznawania potrzeb rynku  

50.1.6. pozyskanie nowych źródeł dochodu w formie nowych dotacji/grantów z 

projektów 

 

51. Czy spółdzielnia socjalna planuje w roku bieżącym i w latach następnych 

rozszerzyć działalność społeczną o nowe sfery działalności pożytku publicznego? 

  

a) TAK  

b) NIE  

 

 

52. Czy spółdzielnia socjalna planuje w roku bieżącym i w latach następnych zwiększyć 

poziom zatrudnienia?  

 

a) TAK  

b) NIE  

 

53. Jak Pan/Pani widzi dalszą przyszłość swojej spółdzielni socjalnej?  

 

53.1. pozytywnie 

53.2. raczej pozytywnie 
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53.3. raczej negatywnie 

53.4. negatywnie 

 

54. Jakie działania systemowe trzeba wg Pana/i podjąć lub kontynuować, aby wesprzeć 

sektor spółdzielczości socjalnej?  

Dla każdego działania proszę ocenić jego przydatność posługując się skalą: 

zdecydowanie przydatne, raczej przydatne, raczej nieprzydatne, zdecydowanie 

nieprzydatne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i wkład wniesiony w rozwój 

spółdzielczości socjalnej w Polsce. 

 

 

 

 

DZIAŁANIE Zdecydo

wanie 

przydatn

e 

Raczej 

przydatn

e 

Raczej 

nieprzyd

atne 

Zdecydo

wanie 

nieprzyd

atne 

Nie mam 

zdania  

54.1.  Tworzenie bazy 

informacyjnej dot. 

możliwości pozyskania 

środków finansowych 

 

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

54.2.  Wprowadzenie 

systemu preferencyjnego 

zatrudnienia dla osób 

przechodzących z pracy w 

spółdzielniach socjalnych 

na otwarty rynek pracy 

 

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

54.3. Stworzenie 

instytucjonalnego systemu 

wsparcia (doradztwo, 

szkolenia, pomoc 

finansowa i rzeczowa) 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

54.4. Budowanie 

pozytywnego wizerunku 

oraz promocja idei 

spółdzielni socjalnych 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

54.5. Tworzenie sieci i 

związków spółdzielni 

socjalnych 

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

54.6. Wprowadzanie 

nowych rozwiązań 

finansowych dla 

spółdzielni socjalnych np. 

fundusz pożyczkowy   

 

 

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  


