SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WOLA
z siedzibą w Warszawie
za okres 25.05- 31.12.2015 r.
na dzień 31.12.2015

Warszawa, 2016

Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni Socjalnej WOLA
za 2015 r.

1. DANE ORGANIZACYJNE
1.1. Spółdzielnia
Nazwa: Spółdzielnia Socjalna WOLA
Forma prawna: spółdzielnia socjalna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa
e‐mail:wola@spoldzielniawola.pl
KRS: 0000559760,
NIP: 5272737384
REGON: 361599922
Na dzień 31.12.2015 r. w imieniu Spółdzielni działają:
Agnieszka Więcek - prezeska zarządu
Anna Góral - członkini zarządu
Piotr Thieme - członek zarządu
Sposób reprezentacji podmiotu:
Oświadczenie woli spółdzielni składają dwaj członkowie/członkinie zarządu.
Spółdzielnia Socjalna WOLA, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z póź.
zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.
U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.
873 z późn zm.), ustaw szczególnych oraz Statutu.
Spółdzielnia Socjalna WOLA powstała na zebraniu założycielskim w dniu 29
kwietnia 2015 r., została zarejestrowana 25 maja 2015 r. przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000559760.
1.2. Organy Spółdzielni
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Spółdzielni
członkowie Spółdzielni:
Na dzień 25.05.2015 r. założycielami/założycielkami spółdzielni byli_ły:
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1.
2.
3.
4.
5.

Bogdan Banaś
Anna Góral
Marlena Stancel
Piotr Thieme
Agnieszka Więcek

W dniu 31 lipca 2015, pisemną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni
złożyli:
1. Bogdan Banaś
2. Marlena Stancel
Stosownie do § 14 Statutu Spółdzielni członkostwo wygasło w dn. 1 września
2015 r.
Uchwałą Zarządu Spółdzielni z dn. 6 października, na podstawie zgody
Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 10 pkt 2 Statutu Spółdzielni w związku z
§ 47 pkt 1 przyjęto w poczet członkiń/członków Spółdzielni:
1. Dorota Błażejewska
2. Katarzyna Jędrak
3. Anna Perzyńska
Zarząd Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni, zgodnie z § 58 pkt 1 Statutu składa się z 3 do 5
członków/członkiń, w tym prezesa/prezeski Zarządu
Na dzień 25.05.2015 Zarząd stanowili
1. Bogdan Banaś – prezes zarządu
2. Anna Góral – członkini zarządu
3. Agnieszka Więcek – członkini zarządu
W dniu 31 lipca Bogdan Banaś złożył pisemną rezygnację z funkcji prezesa
zarządu oraz członkostwa w zarządzie Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą zarządu
pełnienie obowiązków prezeski zarządu powierzono członkini zarządu Annie
Góral.
Walne Zgromadzenie członkiń i członków Spółdzielni w dn. 5 października
2015 r. powołało dotychczasową członkinię zarządu Agnieszkę Więcek na
prezeskę Zarządu. W wyborach uzupełniających na członka zarządu do końca
bieżącej kadencji wybrano Piotra Thieme.
Na dzień 31.12.2015 Zarząd Spółdzielni składał się z:
1. Agnieszka Więcek - prezeska zarządu
2. Anna Góral - członkini zarządu
3. Piotr Thieme – członek zarządu.
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Zgodnie z § 47 pkt 1 Statutu Spółdzielni kompetencje Rady Nadzorczej
wykonywało Walne Zgromadzenie, natomiast prawo kontroli działalności
Spółdzielni przysługiwało każdemu członkowi/członkini Spółdzielni.
2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI
2.1 Spółdzielnia prowadziła działalność na podstawie przepisów:



ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z
2006 r. nr 94 poz. 651 z póź. zm.),



ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.
U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z póź. zm.),



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn zm.),



ustaw szczególnych



Statutu.

2.2. Spółdzielnia ‐ podstawowe obszary działalności

Zgodnie z § 5 pkt 1 Statutu Spółdzielnia prowadziła w bieżącym roku
obrotowym działalność na rzecz reintegracji społecznej poprzez odbudowanie
i podtrzymanie u członków/członkiń spółdzielni umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej oraz pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej poprzez odbudowanie
i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
członków/członkiń Spółdzielni.
Spółdzielnia prowadziła również zgodnie z § 5 pkt 3 Statutu działalność
społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz swoich członkiń i członków, a także
ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarach wymienionych
w § 6 pkt 3 Statutu.
Powyższe działalności nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
Działania Spółdzielni w okresie objętym sprawozdaniem zmierzały także do
podjęcia w terminach ustawowych działalności gospodarczej, której
podstawowy przedmiot stanowią: PKD 56.10.A, 18.12.Z, 47.91.Z, 70.22.Z,
78.10.Z, 85.59.B, 88.10.Z, 88.91.Z, 90.04.Z, 94.99.Z.
2.3 Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółdzielni w 2015 roku,
a także po jego zakończeniu
W okresie od rejestracji Spółdzielni do września 2015 działania zarządu
Spółdzielni skoncentrowane były na pozyskaniu odpowiedniego lokalu na
działalność. W wyniku prowadzonych rozmów z Zarządem Dzielnicy Wola m.
st. Warszawy oraz poszukiwań odpowiedniego miejsca w dn. 4 września 2015
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r. została popisana z miastem stołecznym Warszawa reprezentowanym przez
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola m. st. Warszawy
umowa najmu lokalu przy ul. Smoczej 3 w Warszawie, w którym aktualnie
Spółdzielnia prowadzi działalność.
Z kapitałów własnych spółdzielni przeprowadzony został remont lokalu
przystosowujący do potrzeb i działalności spółdzielni, zwłaszcza wykonane
zostały prace mające na celu dostosowanie lokalu do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, osób starszych oraz z małymi dziećmi. Z kapitałów
własnych pokryto także koszty wyposażenia lokalu.
Działania spóldzielni
Finansowane ze środków własnych Spółdzielni – realizowane w okresie X-XII.
2015:
•

Warsztaty teatralne dla dzieci

•

Warsztaty szablonowe dla młodzieży

•

Warsztaty aktywizacji zawodowej

•

Warsztaty szablonowe dla dzieci i młodzieży

•

Kurs języka angielskiego od podstaw dla seniorów

•

Integracyjną potańcówkę wolską

•

Spacer po wolskiej części Muranowa

•

Pokaz filmu dokumentalnego Dom Warszawa Meksyk

Finansowane ze środków dzielnic Wola m.st. Warszawy ( kwota 5150 zł)
• Warsztaty : alternatywne formy spędzania czasu wolnego- bez TV i
komputera
•

Warsztaty: przygotowana stroików świątecznych

•

Warsztaty zdrowe odżywanie

Ponad to realizowaliśmy we współpracy z organizacjami pozarządowymi- w
okresie X-XII.2015 r:
• Kursy językowe dla kobiet we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Kobiecych OPP
• Debaty społeczne dotyczące usług społecznych i poradniczych we
współpracy w organizacją WRZOS
• Bezpłatne porady prawne i zawodowe we współpracy ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Kobiecych OPP
W grudniu ramach przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej
Spółdzielnia przeprowadziła warsztaty gastronomiczne dzięki zleceniom
otrzymanym z Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Ośrodka Pomocy
Społecznej dzielnicy Warszawa-Wola oraz Stowarzyszenia BORIS.
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2.4. Strategia rozwoju spółdzielni
W 2015 roku głównymi punktami w strategii rozwoju Spółdzielni Socjalnej
WOLA było pozyskanie oraz prace nad remontem i adaptacją lokalu przy ul.
Smoczej 3 w Warszawie na potrzeby prowadzenia w nim Centrum
Społecznego bez barier oraz Klubokawiarni Cafe PoWoli. Skupiano się
również na przygotowaniu członkiń i członków Spółdzielni oraz na doborze i
szkoleniu odpowiedniej kadry pracowniczek i pracowników. Prowadzono
promocję działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz współpracy z
instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Na 2016 rok zaplanowano rozpoczęcie działalności gospodarczej, głównie
dalszy rozwój i promocję usług szkoleniowych oraz gastronomicznych
prowadzonych w otwartym Centrum Społecznym bez barier oraz
Klubokawiarni Cafe PoWoli. Pojęte zostaną również działania skierowane na
pozyskiwanie nowych klientów i nawiązywanie kolejnych partnerstw oraz
pozyskania środków publicznych przeznaczonych na działalność spółdzielni
socjalnych.
3. ASPEKTY FINANSOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W 2015 roku w spółdzielni wystąpił przychód 12 152,42 zł z
podstawowej działalności operacyjnej, poniesiono koszty w wysokości
27 624,21 zł, w tym:
- amortyzacja 0 zł
- zużycie materiałów i energii 9 999,41 zł
- wynagrodzenia 5 658,23 zł
- pozostałe koszty 11 966,57 zł
3.1.

Sytuacja majątkowa Spółdzielni

Aktywa razem 14 495,53 zł
‐ aktywa trwałe 4 976,28 zł
‐ aktywa obrotowe 9 519,25 zł
Pasywa razem 14 495,53 zł
‐ kapitał (fundusz) podstawowy 19 450,00 zł
‐ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 517,32 zł
- strata na działalności – -15 471,79 zl
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3.2.

Sytuacja kadrowa

W roku 2015 w spółdzielni była zatrudniona 1 osoba w wymiarze ¼ etatu
na umowę o pracę na czas nieokreślony.
4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W 2015 roku transakcje z podmiotami powiązanymi nie wystąpiły.
5. INFORMACJA NA TEMAT KREDYTÓW, POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI
5.1. Informacja na temat kredytów
W 2015 roku Spółdzielnia nie korzystała z kredytów.
5.2. Informacja na temat pożyczek
W 2015 roku Spółdzielnia korzystała z pożyczki udzielonej przez
Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych w wysokości 8000 zł.
5.3. Informacja na temat poręczeń
W 2015 roku Spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń osobom fizycznym i
prawnym.
5.4. Informacja na temat gwarancji
W 2015 roku Spółdzielnia nie korzystała z gwarancji bankowych.

Podpisy:
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