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Zanim załoŜysz spółdzielnię, odpowiedz sobie
na parę pytań
Pamiętaj, Ŝe spółdzielnia jest przedsiębiorstwem. Zanim poświęcisz zbyt duŜo energii, czasu i
pieniędzy na swój spółdzielczy pomysł, a juŜ na pewno nim spotkasz się z doradcami biznesowymi,
odpowiedz sobie na następujące pytania:
Pytania dotyczące zaangaŜowanych osób:
•
•
•
•
•
•
•

Kto będzie uczestniczył w przedsięwzięciu i w jaki sposób?
Kto będzie właścicielem spółdzielni i będzie decydował o jej działalności?
Czy potrzebujesz na tym etapie więcej osób?
Czy ci ludzie istnieją?
Dlaczego się angaŜują?
Co ich motywuje?
Czy kaŜdy chce dokładnie tego samego, a jeśli nie – czy jest to problemem?

Odpowiedzi na te pytania dadzą ci i kaŜdemu, kto ci pomaga, wizję tego, jaka będzie
struktura twojej spółdzielni.
Pytania dotyczące twojego pomysłu na biznes:
•
•
•
•
•
•

Czym spółdzielnia będzie się zajmować?
Co jest potrzebą, produktem lub usługą?
Czy jest na to zapotrzebowanie?
Czy ktoś inny juŜ to robi?
Czy potrafisz zaspokoić potrzebę, dostarczyć produkt lub usługę w sposób konkurencyjny?
Czy myślałeś(aś) o tym, jak sfinansujesz planowane przedsięwzięcie?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą ci zrozumieć, czy twój pomysł na biznes jest wykonalny i
czy warto włoŜyć w ten pomysł więcej energii. MoŜe będziesz musiał(a) udoskonalić pomysł
lub nawet wrócić do „deski kreślarskiej”. MoŜe na tym etapie dojdziesz do wniosku, Ŝe to, co
zamierzasz robić, bardziej pasuje do stowarzyszenia, które nie jest wprawdzie spółdzielczym
przedsiębiorstwem, ale kieruje się spółdzielczymi zasadami.
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