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Delegatura Regionalna w Kielcach zrzesza 5 spółdzielni pracy
i Świętokrzyską Radę Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach, która
sprawuje opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi.
W ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim prowadziło
działalność około 50 spółdzielni różnych branż i 35 spółdzielni
uczniowskich. Są to spółdzielnie między innymi mleczarskie,
spożywców, banki spółdzielcze, spółdzielnie „Samopomoc
Chłopska”, mieszkaniowe, spółdzielnie socjalne i inne.
Na wyróżnienie zasługują spółdzielnie pracy: Huta Szkła „SŁAWA”
w Kielcach (będąca specjalistą od szklanych opakowań
i lampionów) oraz Metalowa Spółdzielnia Pracy „SKAMET”
w Skarżysku – Kamiennej.

SPÓŁDZIELNIA PRACY
HUTA SZKŁA "SŁAWA"
Początek działalności Spółdzielni to zakład przemysłowy branży
szklarskiej funkcjonujący w latach dwudziestych XX wieku.
W czerwcu 1949 r. zakład przekształcono w spółdzielnię, która w tej
formie działa do dnia dzisiejszego i systematycznie się rozwija.
Obecnie Spółdzielnia zatrudnia ponad 120 pracowników i ma 100
członków.
Główną specjalnością spółdzielni jest produkcja wysokojakościowych
opakowań ze szkła bezbarwnego oraz oranżowego o pojemnościach
od 50 ml do ponad 1500 ml. Wytwarzane są także pojemniki i
lampiony do zniczy oraz słoje typu twist-off.
Poza tym Spółdzielnia stale rozszerza asortyment, nie zapominając
jednocześnie o wysokiej jakości produkowanych wyrobów.
Wprowadza nowe technologie i wzory lampionów oraz poprawia
warunki pracy.

Dzięki 70 letniemu doświadczeniu
grono zadowolonych klientów
w Polsce i Europie stale wzrasta.
Spółdzielnia inwestuje w dalszy
rozwój wykorzystując środki
pieniężne własne i pozyskane
z funduszy Unii Europejskiej.
Spółdzielnia jest laureatem wielu
nagród i wyróżnień zarówno
spółdzielczych, branżowych
i regionalnych.
Prezes Zarządu Jerzy Czapla jest
członkiem Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
i Pełnomocnikiem Krajowej Rady
Spółdzielczej na województwo
świętokrzyskie oraz członkiem
Komisji Rewizyjnej ZLSP.

Spółdzielnia Pracy Huta Szkła SŁAWA
25-650 Kielce
ul. Średnia 13
tel.: (41) 345-16-01
e-mail: sekretariat@slawa.com.pl
www.slawa.com.pl

METALOWA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
„SKAMET”
Metalowa Spółdzielnia Pracy „SKAMET” w Skarżysku - Kamiennej
posiada ponad 60 lat doświadczeń w produkcji podnośników.
Spółdzielnia produkuje: dźwigniki hydrauliczne o udźwigu od 1,6 do
50 ton, siłowniki hydrauliczne, praski hydrauliczne z napędem
ręcznym, ściągacze hydrauliczne i inne wyroby oparte o elementy
dźwigników, takie jak: pompki z napędem ręcznym do siłowników
i dźwigniki działające w pozycji odwróconej do prasek.
Uznanie klientów i duże zainteresowanie sprawiły, że spółdzielnia
stale poszerza swoją ofertę wyrobów uzupełniając ją o nowe
propozycje. Spółdzielnia wykonuje również remonty i naprawy
podnośników hydraulicznych i siłowników oraz wszystkie
uszczelnienia do dźwigników.

Produkowane przez
Spółdzielnię dźwigniki
posiadają Certyfikat na znak
bezpieczeństwa wydany przez
Państwowy Instytut Motoryzacji
PIMOT w Warszawie.
Potwierdza on wysoką jakość
oferowanych wyrobów.
W budowie dźwigników
hydraulicznych zastosowano
szereg rozwiązań
konstrukcyjnych, które są
przedmiotem wzorów
użytkowych i patentami,
zastrzeżonymi w Urzędzie
Patentowym.

Metalowa Spółdzielnia Pracy „SKAMET”
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. 1 Maja 103 d
tel./fax (41) 251-39-32
e-mail: skamet@skamet.com.pl
www.skamet.com.pl

SPÓŁDZIELCZOŚĆ
UCZNIOWSKA
W woj. świętokrzyskim ma należne miejsce w historii spółdzielczości
w naszym kraju. Na terenie województwa świętokrzyskiego pierwsze
spółdzielnie uczniowskie powstały w latach 1913 - 1915 w Szkołach
Powszechnych. Nie ma dokładnych i pełnych informacji o dacie
rozpoczęcia działalności wszystkich spółdzielni uczniowskich
działających w województwie świętokrzyskim.
W 2018 r. na terenie woj. świętokrzyskiego działało 35 spółdzielni
uczniowskich. Wprowadzona reforma szkolnictwa oraz
opodatkowanie jednostek samorządu terytorialnego podatkiem VAT
spowodowało likwidację lub zawieszenie działalności przez ponad
20 spółdzielni uczniowskich. Podkreślić należy, że spółdzielnie
uczniowskie prowadzą działalność: handlową (sprzedaż towarów
w sklepikach), kulturalno-oświatową, zbiórkę surowców wtórnych,
pomoc charytatywną (np. akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci
i członków ich rodzin, udział w akcji „Scyzoryki dla Afryki” zbiórce
odzieży i zabawek).
Spółdzielnie uczniowskie promują zdrowy tryb życia reklamując
w swoich sklepikach między innymi naturalne soki, słodycze bez
dodatku cukru, jogurty, ciastka zbożowe. Współorganizują oraz
uczestniczą w imprezach i akcjach organizowanych na terenie
swoich szkół i miejscowości, same też organizowały kiermasze,
konkursy i ciekawe akcje.

W 2018 r. Spółdzielnie uczniowskie uzyskały przychód z prowadzonej
działalności w kwocie 768 457 zł i osiągnęły zysk bilansowy
w wysokości 113 867 zł, który stanowi 14,8 % ogólnej kwoty
przychodów.
Uzyskany zysk przeznaczyły na dożywianie dzieci, zakup pomocy
naukowych do pracowni szkolnych, książek do biblioteki, nagrody za
udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie
wycieczek.
Spółdzielniami uczniowskimi opiekuje się Świętokrzyska Rada
Spółdzielni Uczniowskich. Za jej pośrednictwem spółdzielnie
uczniowskie współpracują z spółdzielczością dorosłych: PSS „Społem”
w Kielcach, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Warszawie,
Delegaturą Regionalną w Kielcach i Fundacją Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie. Ponadto przedstawiciele spółdzielni
uczniowskich są zapraszani na spotkania organizowane przez
Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej na woj. świętokrzyskie.
Nauczyciele-opiekunowie i instruktorzy uczestniczą w szkoleniach
i konkursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie.
Za duże zaangażowanie w rozwijanie przedsiębiorczości oraz
rozpowszechnianie działalności spółdzielczej wśród dzieci i młodzieży
dyrektorzy szkół i opiekunowie nagradzani są dyplomami i odznaką
„Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy” a spółdzielnie uczniowskie za
bardzo dobre wyniki finansowe i różnorodność form działalności
statuetkami i dyplomami.

