
 

 
 

Szanowni Spółdzielcy serdecznie zapraszamy na  

VIII FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH  

„10 lat spółdzielczości socjalnej w Polsce – od idei do 

działania” 
Forum odbędzie się w dnia 12-14 października 2016 roku, 

w Hotelu Ibis Styles Gniezno Stare Miasto, Chrobrego 20, Gniezno 

W ramach forum omówimy zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych z 

udziałem sekretarza stanu w MRPiPS Krzysztofa Michałkiewicza. Omówimy 

kwestię udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z 

oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych. Przeprowadzone zostaną 

warsztaty branżowe oraz warsztaty dotyczące działalności sfery pożytku 

publicznego, wykorzystując kompetencje finansowe i zarządcze, które 

udało nam się wzmocnić w ramach projektu systemowego 

„Porozmawiajmy o pieniądzach” . Chcemy omówić  kwestię nowych ofert na 

realizację zadań publicznych, jak planować dla nich budżet z 

wykorzystaniem narzędzi planistycznych i jak je realizować.  

W ramach forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad 

prawnych, innowacji instrumentów zwrotnych.  

Z uwagi na potrzebę przygotowania dodatkowych materiałów OZRSS cześć 

kosztów forum zostanie pokryta z wpłat uczestników w wysokości 100 zł. 

od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS oraz 120 zł od 

pozostałych spółdzielców i innych uczestników forum. Opłata jest stała 

niezależnie od okresu uczestnictwa. 

Wpłaty należy dokonywać na konto OZRSS  Warszawski Bank Spółdzielczy; 

Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem VIII Forum, 

nazwiskiem i nazwą spółdzielni.  

Od pierwszych dni września zostanie uruchomiony nabór – za pomocą 

formularza elektronicznego.  

W sprawach organizacyjnych kontaktować się można z Agnieszką Deją 
a.deja@ozrss.pl oraz: Martyną Prochowską: martyna@spoldzielnie.org tel. 
61 887 11 66. W załączeniu ramowy program forum: 
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VIII FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

„10 lat spółdzielczości socjalnej w Polsce – od idei do działania” 

12 – 14 października 2016 roku, Gniezno 

 

12 października 2016, środa 

10.45 - 11.45 Rejestracja uczestników 

11.45 - 12.45 obiad 

12.45 -13.00 rozpoczęcie obrad – Cezary Miżejewski prezes Ogólnopolskiego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Przemysław Piechocki prezes 

Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych 

13.00 - 15.30 Po co komu spółdzielnie? - panel ideowy (przedstawiciele 

Kooperatyw Spożywców, Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Inwalidów, Spółdzielni 

Socjalnych);  

15.30 - 15.45 przerwa 

15.45 - 17.00 Innowacje jako możliwość rozwoju przedsiębiorstw społecznych 

- prezentacja możliwości finansowania innowacji społecznych - Stowarzyszenie 

na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,  Fundacja MERKURY/WRZOS 

17.00 - 17.15 przerwa 

17.15 – 18.30 Czego możemy oczekiwać od Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej 

19.00 kolacja 

 

13 października 2016, czwartek 

8.00 - 9.00 śniadanie 

9.00 – 10.30 Co przed nami, co za nami? – wprowadzenie i debata plenarna, 

prowadzenie: Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Socjalnych 

10.30-11.00 przerwa 

11.00 – 12.30 Polityka państwa. Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych 

- Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej, oraz przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego 

MRPiPS; 

12.30 - 13.00 - wręczenie nagród Przyjaciel spółdzielczości socjalnej 



 

 
 

13..00 -14.30 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – jak z nich 

korzystać. Europa – Polska – Każda gmina – Przemysław Piechocki prezes 

Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych 

14.30 - 15.30 obiad 

15.30 – 17.00 warsztaty branżowe (5: turystyka, gastronomia, usługi 

opiekuńcze, opieka nad dziećmi, branża kreatywna)1 

17.00-17.15 przerwa 

17.15 – 18.45 warsztaty branżowe (5: turystyka, gastronomia, usługi 

opiekuńcze, opieka nad dziećmi, branża kreatywna) 

19.00 kolacja 

 

dyżur: konsultacje prawnika 

dyżur: konsultacje animatorów innowacji 

 

14 października  

8.00 - 9.00 śniadanie 

9.00 - 10.30 Działalność pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności odpłatnej - warsztaty z przygotowywania oferty na realizację 

zadania publicznego  

 w części merytorycznej  (grupa I - Agnieszka Deja, Wspólnota Robocza 

Związków Organizacji Socjalnych/ Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Socjalnych)  

 w części finansowej – budżet (grupa II – Karolina Cyran-Juraszek , 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)  

10.30 - 10.45 przerwa 

10.45 - 12.15 Działalność pożytku publicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności odpłatnej - warsztaty z przygotowywania oferty 

na realizację zadania publicznego  

 w części merytorycznej  (grupa II  - Agnieszka Deja)  

  w części finansowej - budżet ( grupa I – Karolina Cyran-Juraszek ) 

12.15 - 12.40 „Porozmawiajmy o pieniądzach” doświadczenia i kierunki działań 

na przyszłość wraz z podsumowaniem warsztatów  

12.40 - 13.00 posumowanie Forum 

13.00 obiad 

                                                           
1
 Obszar może zostać zweryfikowany po zgłoszeniach uczestników 


