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Pierwszy dzie? by? czasem na zaklimatyzowanie si? w nowym miejscu i wprowadzenie do tematyki
ca?ego kursu. Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji zagadnie?, które b?d? poruszane podczas kursu.
Organizatorzy zadbali o ró?norodno?? poruszanych tematów i aby ka?dy pocz?tkuj?cy opiekun posiada?
kompleksow? wiedz? o dzia?alno?ci spó?dzielni uczniowskiej. Nast?pnie uczestnicy rozpocz?li
warsztaty z Pani? Ann? Mironiuk, cz?onkiem Rady Fundacji, do?wiadczonym trenerem, instruktorem i
wieloletni? opiekunk? SU w Jordanowie z podstaw ksi?gowo?ci i zasad prowadzenia ewidencji. Pani
Anna wprowadzi?a uczestników w temat ksi?gowo?ci. Co i w jaki sposób ewidencjonowa?, jak rozlicza?
zakupy i jakich b??dów si? wystrzega?. Po krótkiej przerwie kawowej g?os zabra?a Pani Zofia
W?grzyniak – cz?onek zarz?du FRSU , nauczyciel i wieloletni opiekun SU. Wprowadzi?a kursantów w
zasady dzia?ania spó?dzielni uczniowskiej. Opowiedzia?a o jej cz?onkach, organach oraz pokaza?a jak
utworzy? przyk?adowy statut. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z prezentacji przygotowanych
materia?ów dla nich przez Pani? Zofi?. Na koniec Pani Anna Bulka – prezes FRSU oraz Pani Anita
Strzebo?ska – cz?onek zarz?du FRSU opowiedzia?y o tradycjach spó?dzielczo?ci w Polsce i na ?wiecie.
Mówi?y o tym, czym tak naprawd? jest spó?dzielczo?? oraz o jej zasadach, warto?ciach i symbolach.
Pierwszy dzie? zako?czy?a kolacja w restauracji GO?CINIEC, która dzia?a na terenie SCSK Optima.

Drugi dzie? kursu rozpocz?? si? od ?niadania, a nast?pnie kolejnej cz??ci warsztatów z ksi?gowania z
Pani? Ann? Mironiuk. Mieli oni okazj? zobaczy?, ?e oprócz dokumentowania dzia?alno?ci w tradycyjnej
formie papierowej mo?na te? wykorzystywa? narz?dzia informatyczne, które u?atwiaj? prac?. Kursanci
zaj?li si? dok?adnym dokumentowaniem zakupów. Krok po kroku wykonywali czynno?ci, które
przydadz? im si? w prowadzeniu dokumentacji m.in. sklepiku szkolnego czy rozliczeniu kiermaszu.
Ksiegowali paragony i przyjmowali produkty oraz towary na stan na przyk?adzie wybranej spó?dzielni.
Nast?pnie na podstawie przygotowanego szablonu w programie ksi?gowali operacje na odpowiednich
kontach. Kolejnym punktem programu by?a kontynuacja wyk?adu Pani Zofii W?grzyniak, która
zwraca?a uwag?, ?e w zale?no?ci od etapu, na jakim jest dana spó?dzielnia to wa?ne jest tworzenie
odpowiednich dokumentów. M.in. zwróci?a uwag? na najwa?niejsze aspekty dotycz?ce tworzenia
spó?dzielni od napisania statutu i przebiegu walnego zgromadzenia po organizacj? pracy i prowadzenie
dokumentacji samorz?dowej.

Po obiedzie kursantów czeka?a niespodzianka, wycieczka do Wieliczki w celu poznania Skarbów
Ma?opolski. Przewodnikiem spaceru zosta?a Pani Anita Strzebo?ska, która pokaza?a uczestnikom m.in.
miejsce, gdzie znajduje si? wjazd do kopalni soli, t??nia solankowa, pomnik Jana Paw?a II oraz ko?ció? i
rynek w Wieliczce. Po d?ugim spacerze wszyscy udali si? na kolacj? do Restauracji Go?ciniec w SCKK
OPTIMA.

?roda rozpocz??a si? od warsztatu, który by? podsumowaniem zada? z zakresu ksi?gowo?ci. Pani Anna
pokaza?a , jak ustali? wynik finansowy i sporz?dzi? informacj? roczn? oraz pokaza?a na czym polega
bilans otwarcia na kolejny rok.
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Uczestnicy szkolenia mieli tak?e mo?liwo?? poznania dzia?a? Krakowskiego Banku Spó?dzielczego w
zakresie edukacji finansowej oraz roli jak? mo?e pe?ni? SKO w szkole. Zwrócono uwag? na to, ?e SKO
bardzo cz?sto jest jednym z zakresów dzia?ania spó?dzielni uczniowskiej. Praktycznych wskazówek
dotycz?cych prowadzenia spó?dzielni udzieli?a Pani Zofia W?grzyniak i ch?tnie odpowiada?a na
nurtuj?ce uczestników pytania. Zaoferowa?a te? swoj? pomoc po zako?czeniu kursu. Po przerwie
kawowej Pani Malwina ?wircz przybli?y?a uczestnikom temat mediów spo?eczno?ciowych, ich zalety
jak i wady oraz dost?pne platformy komunikacji. Zach?ci?a równie? do prowadzenia dzia?a? w tym
zakresie przez cz?onków SU np. prowadzenie strony SU na facebooku, jak?e bliskiej im formie
komunikacji w obecnych czasach. Pani Malwina pokaza?a uczestnikom ciekawe platformy do tworzenia
quizów, aby pokaza? inne formy nauki w?a?nie z u?yciem internetu i na zako?czenie wszyscy zagrali w
wspólny quiz utworzony na potrzeb? kursu.

Jeszcze przed por? obiadow? g?os zabra?a Pani Anita Strzebo?ska aby powiedzie? kilka s?ów o
ekonomii spo?ecznej – jej roli, funkcjach, wp?ywie na gospodark? i inne podmioty oraz jakie s?
struktury spó?dzielcze, bran?e, w których dzia?aj? spó?dzielcy. Po obiedzie uczestnicy wybrali si? pod
opiek? Pani przewodnik na spacer wokó? krakowskiego rynku i krakowskiego Kazimierza, a nast?pnie w
restauracji „Kuchnia u Doroty” zjedli przepyszn? kolacj?.

Ostatni dzie? rozpocz?? si? bardzo ciekawie. Uczestników spotka?a mi?a niespodzianka – przyby?
bowiem Pan Mieczys?aw Grodzki Prezes Krajowej Rady Spó?dzielczej. Opowiedzia? kilka s?ów
o spó?dzielczo?ci w Polsce, zaprosi? opiekunów spó?dzielni do odwiedzenia siedziby Krajowej Rady
Spó?dzielczej w Warszawie, gdzie mie?ci si? muzeum spó?dzielcze. Wyrazi? du?e uznanie dla
Spó?dzielczo?ci Uczniowskiej i opowiedzia? o podejmowanych inicjatywach. Zach?ci? do udzia?u w
Konkursie na najlepiej pracuj?c? spó?dzielni? uczniowsk? o puchar Krajowej Rady Spó?dzielczej. Na
koniec wr?czy? certyfikaty uko?czenia kursu i okoliczno?ciowe upominki. Nie zabrak?o te?
pami?tkowego zdj?cia. Pozostaj?c w tematyce spó?dzielczo?ci uczniowskiej Pani Anna Bulka
przypomnia?a krótki rys historii spó?dzielni uczniowskich, który uzupe?ni? wieloletni Przewodnicz?cy
Rady FRSU Pan Mieczys?aw Koz?owski. Opowiedzia? on tak?e o historii dzia?alno?ci FRSU. Pani
Anita Strzebo?ska mówi?a o komunikacji spo?ecznej. Przekaza?a niezb?dne wskazówki jak nale?y si?
prezentowa? w prasie i mediach. Temat ten uzupe?ni? Pana Tadeusz Krasuski – redaktor naczelny
Kuriera Spó?dzielczego, cz?onek Rady FRSU. Opowiedzia? jak napisa? dobr? notatk? prasow?, aby
zaciekawi? czytelników oraz jak przygotowuje si? tekst gotowy do publikacji w prasie. Na
zako?czenie Pan Bronis?aw Bie? przedstawi? najwa?niejsze zasady BHP, które powinni zna?
opiekunowie jak i cz?onkowie spó?dzielni uczniowskiej. Podzieli? si? z uczestnikami praktyczn? wiedz?
opart? na wieloletnim do?wiadczeniu pracy w szkole. Uczestnicy kursu zdobyli bardzo wiele informacji,
które u?atwi? im bycie opiekunem spó?dzielni uczniowskiej. Utwierdzili si? w przekonaniu,
?e spó?dzielnia uczniowska jest szczególnie ciekaw? form? aktywno?ci uczniów, która procentuje w ich
doros?ym ?yciu.
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