
 

 

 
Załącznik nr 1 do umowy na wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia 

INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA 
DLA ……………………………………………………………… 

 

1. ANALIZA POTRZEB ORAZ KONDYCJI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ SPÓŁDZIELNI: 
 
A) Zaproponowany pomysł na rozwój spółdzielni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B) Analiza SWOT: 

Silne strony Słabe strony 

 
 
 
 

 

Szanse Zagrożenia  

 
 
 
 

 

 

Zidentyfikowana mocna strona w postaci ________________________ pozwoli wykorzystać nadarzającą 

się szansę w postaci ______________________________. 

Zidentyfikowana mocna strona w postaci ________________________ pozwoli przezwyciężyć 

zagrożenie w postaci ____________________________. 

Zidentyfikowana słaba strona w postaci _________________________ nie pozwoli na wykorzystanie 

nadarzającej się szansy w postaci __________________. 

Zidentyfikowana słaba strona w postaci _________________________ wzmocni siłę oddziaływań 

zagrożenia w postaci ______________________________. 

 

 



 

 

 

C) Ocena kondycji ekonomicznej spółdzielni (przykładowe wskaźniki w oparciu o które zostanie 

dokonana ocena): 

Wskaźniki płynności finansowej Wartość 

Wartość 

wskaźnika dla 

spółdzielni 

Prawidłowy Nieprawidłowy  

Wskaźnik 

płynności 

bieżącej 

 

aktywa bieżące/ 

zobowiązania 

bieżące 

Wskaźnik ten 

informuje ile 

razy bieżące 

aktywa 

pokrywają 

zobowiązania 

Dobre 

1,5-2 

złe >0,80 

   

Wskaźnik 

szybki 

aktywa bieżące - 

zapasy/ 

zobowiązania 

bieżące 

określa ile razy 

aktywa 

bieżące o 

najwyższej 

płynności 

pokrywają 

zobowiązania 

bieżące 

1,2-1,5 

< 0,70 

   

Wskaźniki zadłużenia    

Wskaźnik 

zadłużenia 

aktywów 

(Zobowiązania 

ogółem/ 

aktywa)*100% 

określa udział 

wszystkich 

zobowiązań w 

finansowaniu 

majątku firmy. 

55-65% 

> 88% 

   

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego 

(zobowiązania 

ogółem/ kapitał 

własny)*100% 

informuje nas 

o stosunku 

poziomu 

zobowiązań 

(kap. obcych) 

do kapitału 

własnego. 

122-186% 

> 733% 

   

Wskaźniki rentowności (zyskowności) 

 

   



 

 

Wskaźnik 

rentowności 

brutto 

Zysk brutto/ 

sprzedaż netto * 

100% 

informuje o 

wartości zysku 

brutto (przed 

opodatkowani

em) 

przypadająceg

o na każdą 

złotówkę 

sprzedanych 

prod. I 

towarów 

    

Wskaźnik 

rentowności 

netto 

Zysk netto/ 

sprzedaż netto * 

100% 

informuje o 

wartości  

zysku netto 

przypadająceg

o na każdą 

złotówkę 

sprzedanych 

prod. i 

towarów 

> 15% 

< 5% 

   

Wskaźnik 

rentowności 

kapitału 

własnego 

Zysk netto/ kapitał 

własny* 100% 

ocenia 

rentowność 

zaangażowane

go kapitału 

własnego. 

>15% 

<5% 

   

Wskaźnik 

rentowności 

aktywów 

Zysk netto/ 

aktywa* 100% 

informuje jaka 

kwota zysku 

netto 

przypada na 

każdą zł. 

majątku firmy 

>15% 

<5% 

   

Wskaźniki operacyjności (sprawności działania) 

 

   

Wskaźnik 

cyklu 

należności 

Należności * okres 

(dni)/ sprzedaż 

netto 

określa okres 

ściągania 

należności 

 

>30 

<6 

   



 

 

Wskaźnik 

cyklu zapasów 

Śr. zapasy * okres 

(dni)/ koszty 

operacyjne 

informuje o 

długości 

okresu w 

którym środki 

pieniężne są 

zamrożone w 

zapasach. 

<12 

>6 

   

Wskaźnik 

cyklu 

zobowiązań 

Zobowiązania * 

okres (dni)/ koszty 

operacyjne – 

zapasy 

początkowe + 

zapasy bieżące – 

amortyzacja 

określa średni 

czas 

regulowania 

zobowiązań. 

<26 

>6 

   

Analiza wskaźnikowa DuPonta    

Rentowność 

sprzedaży 

netto (ROS) 

Zysk netto/ 

sprzedaż netto 

informuje ile 

złotych zysku 

netto 

przypada na 

jedną zł 

sprzedaży 

netto 

    

Rentowność 

aktywów 

(ROA) ROA = 

ROS * rotacja 

aktywów 

Zysk netto/ aktywa określa ile 

jednostek 

pieniężnych 

zysku netto 

przypada na 1 

zł aktywów 

    

Rentowność 

kapitału 

własnego 

(ROE)=ROA*L 

Zysk netto/ kapitał 

własny 

określa ile 

jednostek 

pieniężnych 

zysku netto 

przypada na 1 

zł kapitału 

własnego. 

    

 

 

 



 

 

D) Ocena kondycji społecznej - społecznej wartości dodanej, rozumianej jako działania, jakie przynosi 

społeczeństwu działalność podmiotów ekonomii społecznej w takich obszarach, jak: kapitał społeczny, 

szkolenia i podnoszenie kwali kacji pracowników, oddziaływanie lokalne. 

Ocena kapitału społecznego (jakość stosunków panujących między członkami społeczności, ich 

wzajemne relacje, stosunki oraz efekty synergii): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Interesariusze 

Osoby i grupy 

 

Awareness 

Świadomość 

potrzeby realizacji 

planu 

Desire 

Chęć do 

wspierania i 

uczestniczenia w 

działaniach 

Knowledge 

Wiedza co i jak 

realizować 

Ability 

Zdolność 

wdrożenia 

odpowiednich 

umiejętności i 

zachowań 

Implikacje i wnioski  

a) Ocena siły wpływu 

na efektywność 

planowanego 

działania 

b) Planowane 

działania. 
w skali 1 - 6 w skali 1 - 6 w skali 1 - 6 w skali 1 - 6 

      

      

      

 

E) Ocena procesu szkoleniowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

F) Ocena oddziaływania lokalnego: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  rupy mające mały wpływ na 

spółdzielnię  

 rupy mające duży wpływ na 

spółdzielnię 

 rupy przejawiające duże 

zainteresowanie działalnością 

spółdzielni 

Aktywni widzowie: Gracze: 

 rupy przejawiające małe 

zainteresowanie działalnością 

spółdzielni 

Tłum: Arbitrzy: 

 

G) Potrzeby rozwojowe spółdzielni: 

 Potrzeby 

Poziomy efektywności  

Poziom wdrażania Poziom doskonalenia Poziom Innowacji 

Potrzeby organizacyjne    

Potrzeby zespołowe 
 
 

  

Potrzeby jednostek 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
H) Analiza funkcjonalna potencjału spółdzielni: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Analiza funkcji 

marketingowej 

Udział rynkowy 

spółdzielni 

         

Koncepcja produktów          

Gama produktów          

Jakość produktów          

Cena           

Inne_____________          

Analiza funkcji 

personalnej 

Stopień płynności 

zatrudnienia 

         

Rekrutacja 

pracowników/ członków 

         

Systemy motywacyjne          

Inne_____________ 

 

         

Analiza funkcji 

finansowej 

Wynik finansowy 

 

         

Poziom zadłużenia          

Istnienie rezerw 

finansowych 

         

Poziom kapitału 

inwestycyjnego  

         

Inne_____________ 

 

         



 

 

Analiza funkcji 

produkcyjno - 

logistycznej 

Zdolność produkcyjna 

 

         

Koszty produkcji          

Wąskie gardła          

Automatyzacja           

Inne_____________          

Analiza funkcji 

innowacyjnej 

Rodzaje i zakres badań           

Nowoczesność 

technologii 

         

Zaplecze badawcze          

Inne_____________          

Kontrola jakości 

zarządzania 

 fektywność zarządzania 

strategicznego 

         

Skuteczność systemów 

informacyjnych 

         

Skuteczność analizy 

kosztów  

         

Inne_____________          

 

Działania/ obszary wymagające wzmocnienia: Działania/ obszary wymagające stworzenia: 

 
 
 

 

Działania/ obszary wymagające zredukowania: Działania/ obszary wymagające wyeliminowania: 

 
 
 

 

 



 

 

 

2. INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA 
 
Cel główny: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Cele szczegółowe: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Działanie/ 
zadanie  

Odpowiedzialni  

Zaproponowany instrument 
wsparcia 

Termin 
realizacji 
działania 

Rezultat  
spółdziel

nia 
ZLSP 

      

      

      

      

      

      

 
 


