
Spółdzielnia 
„Świetlik-reaktywacja”

PREZENTACJA ROZWOJU POLSKIEJ 

SPÓŁDZIELCZOŚCI

JAKO FORMY WSPÓŁPRACY

POLSKO-POLONIJNEJ 



Historia Spółdzielni Świetlik

 Spółdzielnia Usług Wysokościowych ŚWIETLIK ,
utworzona w 1983 roku, to zjawisko unikalne w skali całego

bloku wschodniego Europy. Jedyna w swoim rodzaju

społeczność obywatelska, republika wolności w państwie

totalitarnym, dbająca o szeroko pojęte dobro jej

członków: materialne i duchowe. Trzeba było sporej

fantazji i odwagi, żeby w czasach, kiedy komunistyczny

reżim miał się ciągle doskonale, stworzyć firmę dającą

schronienie i wsparcie osobom znajdujących się na

indeksie ówczesnej władzy. Została zamknięta decyzją

członków spółdzielni w roku 1994. Jej reaktywacja

nastąpiła w 2013 roku.



Spółdzielnia 

Świetlik

Reaktywacja

 Świetlik Reaktywacja – zarejestrowany ponownie w 2013 roku

w 30. rocznicę powstania pierwszego Świetlika.

 Obecnie liczba członków to 60 - są tu zarówno przedsiębiorcy,

osoby fizyczne, jak i organizacje NGO.

 Świetlik skupia się na realizacji projektów bussinesowych,

gospodarczych i społecznych .

 Projekty społeczne realizuje Fundacja.

 Projekty gospodarczo bussinesowe realizuje Świetlik

Reaktywacja.

 https://www.youtube.com/channel/UCHdaJdO-

jpKC32ftZWGHTQQ/videos



Spółdzielnia 

Świetlik

Reaktywacja
www.swietlik.gda.pl

 Świetlik Reaktywacja – to nie tylko działania bussines’owe to

również działalność w sferze ekonomii społecznej, w sferze

prawa – obrony praw przedsiębiorców i obywateli.

 https://www.youtube.com/channel/UC6nu9MwdFz7poN6BruZyI

gg/videos

 uczestnictwo w projektach rozwoju gospodarki gminnej

 udział w inicjatywach społecznych i budowanie nowej

kreatywnej społeczności. Ludzi żyjących w świadomości bycia

potrzebnymi i produktywnymi w poczuciu pozytywnych efektów

wykonywanej pracy oraz ich wkładu w rozwój dobra wspólnego

bez względu na ich wiek. ( Międzypokoleniowe Centra

integracji Społecznej )



Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja
Projekty w realizacji i przygotowaniu:

Usługi budowlane w kraju i w eksporcie – wykonawstwo, generalne
wykonawstwo i kooperacja w ramach struktur spółdzielczych. Biura
Handlowo-Inwestycyjne EURO ŚWIETLIK.

Gminne Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej „ŚWIETLIK
ZIELONA BRAMA”.

projekt Internetowej Telewizji Polonijnej – www.iTVP.vppartner
projektu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Świetlik” Sp. z o.o.

Wdrożenia innowacyjnych technologii grzewczych – Natural Energy.

 projekty IT technologii RTCLab

Szkolnictwo Zawodowe - współpraca z klastrami przemysłu

drewnianego

http://www.iTVP.vp/


Gminne Centrum Integracji Społecznej Świetlik -

Zielona brama

Realizacja tej koncepcji pozwala na tworzenie zakładów

produkcyjnych w tym przetwórstwa rolnego, odbudowę struktur

spółdzielczych zakładów skupu, przechowalnictwa i dystrybucji.

 Gminne Centrum Niezależności Energetycznej – zasilanie

zakładów własną energią ze źródeł energii odnawialnej.

Budowa osiedla dla powracającej Polonii i aktywnych seniorów -

lokalizacja Gospodarstwo Zielona Brama, wieś Bliziny k. Przywidza

Każdy mieszkaniec osiedla będzie miał możliwość aktywnego

udziału w Programie GCISiG. ( film)

 Rozwój przetwórstwa, lokalne delikatesy wiejskie, dystrybucja i

export produktów przez tworzone oddziały Spółdzielni poza

granicami Polski. Projekt Biura Handlowo Inwestycyjne Euro Swietlik.



Schemat  finansowania Spółdzielni przez 

członków na przykładzie Spółdzielni Świetlik 

Reaktywacja
(Udziały - Aktywa / Fundusze spółdzielni)  

1. Opłata wstępna - wpisowe

2.  Udziały członkowskie

- jednorazowy wkład ( możliwość zwiększania)

-comiesięczny / cykliczny zadeklarowany  wkład ( cykliczny –

potrącenia zadeklarowanych wartości z uposażenia lub z zysku 

własnego z kontraktu 

3. Cykliczne opłaty na finansowanie wspólnej administracji, 

promocji i działań na rzecz członków spółdzielni.

4. Celowe wkłady inwestycyjne członków 

( Fundusz zasobowy - odpowiednik  kapitału w przypadku  

spółek)



AKTYWA Spółdzielni Świetlik 
Spółdzielnia to nie tylko finanse ale i inne zasoby. 

1. Fundusz członkowski

2. Środki własne z działalności  gospodarczej  spółdzielni oraz  

zewnętrzne ( kredyty handlowe , kredyty celowe, dotacje )

3. Sieć kontaktów dostępna dla każdego członka w  ramach 

działalności spółdzielni 

4. Umowy partnerskie kooperacyjne

5. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza personelu Spółdzielni 

dostępna dla każdego członka. 

6. Wzajemne wsparcie na wielu platformach  współpracy 



Schemat obiegu funduszy w Spółdzielni 
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Wyjaśnienie podstawowego zysku 

dostępnego  dla członków spółdzielni 

Każde działanie Spółdzielni oparte jest przede wszystkim na udziale samych członków 

Schemat pokazany na przykładzie 

projektu budowlano drogowego 
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PODSUMOWANIE

Współpraca Wiedza Wspólne 

doświadczenia

Wspólne 

możliwości 

finansowania 

=
Nawet 100 małych firm działających indywidualnie na rynku 

nie jest w stanie ubiegać się o kontrakt , w którym spółdzielnia 

może śmiało wraz ze swoimi członkami rywalizować na rynku 

dużych potentatów, łącznie z możliwościami kapitałowymi 

połączonych w spółdzielni firm. 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ = RAZEM 



Współpraca długofalowa 

1. możliwość występowania jako GRUPA w realizacji Programów

Rządowych.

2. Wspólne występowanie jako silna Grupa Inwestycyjna dla realizacji

dużych projektów.

3. Możliwość korzystania z komunikatora ArchieBot do celów

wewnętrznej i międzynarodowej kooperacji.

4. Brak konieczności każdorazowej rejestracji spółek celowych dla

realizacji kolejnych projektów.



ZALETY WSPÓŁPRACY NA 

ZASADACH SPÓŁDZIELCZYCH 

Łatwość uruchomienia Zakładu Spółdzielczego 

pracującego na wyodrębnionym rozrachunku 

finansowym lub stwarzanie zespołów / grup 

bussinesowych do celów wielo platformowych 

projektów. Walory takiej strategii:

- Nie ma konieczności rejestracji nowej  firmy

- Brak konieczności rejestracji kapitału, tak jak jest to  

w przypadku spółki u notariusza i w KRS. 

Wprowadzanie kapitału od firm współpracujących i 

członków spółdzielni odbywa się elastycznie. 

- Brak opłat i opodatkowania kapitału



ZALETY WSPÓŁPRACY NA 

ZASADACH SPÓŁDZIELCZYCH cd 

- Nie ma potrzeby  tworzenia nowej  

struktury administracyjnej, obsługi 

kadrowej i księgowej.

- Nie ma potrzeby tworzenia nowej  

struktury handlowo – organizacyjnej 

- Większa elastyczność prawa 

spółdzielczego pod względem prawno  

finansowym w stosunku do prawa spółek 



„Świetlik” nie tylko budownictwem 

stoi

Główne obszary aktywności:

Strefa gospodarcza

Strefa innowacyjna

Strefa społeczna

Strefa edukacyjna

Strefa prawna

Strefa promocji



„Świetlik” promotorem innowacyjnych technologii

Reprezentujemy:

Archiebot
Komunikacja przez Internet w czasie rzeczywistym

Polska myśl technologiczna

Na dowolnym urządzeniu  - od komputera po 

urządzenia mobilne i SMART

Wykorzystywanie wyłącznie przeglądarki www

Bez potrzeby instalacji dedykowanych aplikacji

Bezpieczeństwo w sieci



Innowacyjny zespół urządzeń grzewczych z wysoko 

wydajnym systemem odzysku ciepła

wytwarzający energię cieplną w Technologii 

Czystego Węgla



Cechy

To sprawność ok. 95%

Wysokotemperaturowa komora spalania - powyżej 
1200°C

Bardzo niska temperatura spalin – kilkanaście stopni 

Celsjusza !

Automatyczna, bezobsługowa praca

Kontenerowa zabudowa ułatwiająca szybki montaż 

i transport – możliwość użytkowania na naczepie

Praca w Technologii Czystego Węgla,

Paliwa: węgiel, biomasa



Koszt wytworzenia MW energii z 

różnych paliw 
(średnie ceny rynkowe paliw w dniu 01.06.2016r.)



Robert Marynowski
r.marynowski@swietlik.gda.pl

Tel.: 509 740 028

Tomasz Chodnikiewicz
t.chodnikiewicz@swietlik.gda.pl

Tel.: 509 740 030

niemiecki, rosyjski

Korneliusz Chodnikiewicz
korneliusz.chodnikiewicz@swietlik.gda.pl

Tel.: 509 740 029,  +47 486 36 925

norweski, angielski

Maciej Pylik
m.pytlik@swietlik.gda.pl

Tel.: 504 819 454

angielski, niemiecki, rosyjski

projekty finansowe

Halina Chodnikiewicz
h.chodnikiewicz@swielik.g

da.pl

Tel.: 608 653 654

Biuro Gdańsk

80-216 Gdańsk 

ul. Sobieskiego 14

Adres korespondencyjny:

80-172 Gdańsk

ul. Trzy Lipy 3

www.swietlik.gda.pl



Biuro  Oslo

Jarosław Staśkiewicz

staskiewicz500@gmail.com

+47 941 15 438, +48 501 932 328

Grzegorz Wójcik

g80wojcik@gmail.com

+47 939 58 108, +48 690 519 003

Marcin Peterson

m.peterssen@swietlik.gda.pl

+48 784 389  077

Pior Sochala

p.Sochala@swietlik.gda.pl

+48 509 740 037

Bergerveien 11A

1396 Billingstad

Norge



Edith Stylo

edith.stylo@gmail.com

+47 918 86 170
Galleri Stylo

Bogdan Kulas

bogdank@online.no
+47 907 393 74

Związek Polaków w Norwegii Hubert Gorczyca

hubertgorczyca@gmail.com

+47 400 38 130
Dom Polski Fornebu Oslo

Zespół wspierający w Oslo

i Stavanger

Tomas i Natalia Thomassen
tomas.thomassen@gmail.com

+47 942 96 370

Porady prawno-ekonomiczne

Jerzy M. Marszałek

jerzym@online.no
+47 90610121

Techmat  AS  Norway
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