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SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA W POLSCE
Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę jednego z podmiotów ekonomii
społecznej – spółdzielni socjalnych. W pierwszej części zaprezentowano zakresy definicyjne
i współzależność pojęć ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna. Następnie przedstawiono ramy prawne określające warunki funkcjonowania spółdzielni
socjalnych w Polsce. W kolejnej części artykułu przeanalizowano miejsce spółdzielni socjalnych w polityce zatrudnienia w Polsce.
Słowa kluczowe: bezrobocie, wykluczenie społeczne, spółdzielczość.

1. Wstęp
Zwiększająca się skala wykluczenia, marginalności oraz ekskluzji społecznej powoduje, iż część społeczeństwa polskiego nie korzysta z formalnych praw dostępu do
instytucji społecznych, takich jak: instytucje pracy, edukacja, kultura, rekreacja oraz
zabezpieczenie społeczne. Konsekwencją tych procesów jest postępujące rozwarstwienie ekonomiczne i wzrost dezintegracji społecznej.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, ekonomia społeczna formułuje działania umożliwiające oraz ułatwiające powrót ekskludowanym/marginalizowanym na
rynek pracy. Praca, czy też szerzej – aktywność zawodowa, uznawana jest bowiem
za najbardziej efektywny instrument przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz analiza działalności jednego
z funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – spółdzielni socjalnych. Do realizacji tak postawionego zadania badawczego wykorzystano literaturę
przedmiotu oraz wtórne dane statystyczne. W niniejszym opracowaniu zastosowano
metodę porównawczą, posiłkując się metodą opisową i formą tabelaryczną.
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2. Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne,
spółdzielnia socjalna – zakresy definicyjne i współzależność pojęć
W literaturze przedmiotu brak jest jednej wszechstronnej definicji ekonomii społecznej. W polskiej literaturze funkcjonują dwa zbliżone terminy: „ekonomia społeczna”
i „gospodarka społeczna”, jako odpowiedniki social economy (ang.) i l’economi sociale (fr.). Ekonomia społeczna jest definiowana zarówno jako sektor (wymiar instytucjonalno-prawny) oraz jako metoda działania (polegająca na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi).
Definicja ekonomii społecznej, na którą najczęściej powołują się badacze problemu, została sformułowana przez sieć badawczą EMES (European Research Network). Definicja ta jednak nie określa bezpośrednio, czym jest ekonomia społeczna,
a jedynie opisuje ją za pomocą instytucji stanowiących rdzeń tego środowiska – tzw.
przedsiębiorstwa społeczne, będące wzorcowym przedsięwzięciem ekonomii społecznej. Według niej „przedsiębiorstwo społeczne to działalność o celach głównie
społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy
też właścicieli”1.
Zgodnie z definicją J. Hausnera przez ekonomię społeczną rozumie się „sektor
gospodarki, w którym organizacje są zorientowane na społeczną użyteczność, a wypracowana przez nie nadwyżka służy realizacji celu społecznego”2. Z kolei T. Kazimierczak, M. Rymsza uznają ekonomię społeczną za „narzędzie mobilizacji ekonomicznej i społecznej zaniedbanych społeczności lokalnych (czy też obszarów) oraz
jako formułę zwiększania uczestnictwa ich członków (mieszkańców) w wymianie
gospodarczej i życiu publicznym”3.
Według A. Fowlera ekonomia społeczna opiera się na zasadach kluczowych dla
społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy: „aktywnym, autonomicznym, upodmiotowionym obywatelstwie, a także alternatywnych prawnych/instytucjonalnych i opartych na wartościach kombinacjach stowarzyszeń” 4.
Kluczowym ogniwem ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne. Ich
funkcją jest nie tylko wytwarzanie określonych dóbr i usług, ale również mobilizacja
szeroko rozumianego kapitału społecznego oraz poszerzanie rynku przez włączanie
do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych. Podstawowym identyfikato1
P. Klimek, J. Piekutowski, A. Sobolewski, Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej
gmin i powiatów, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009.
2
J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s.14.
3
T. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 11.
4
A. Fowler, Social economy in the South: a Civil society perspective, 2001, s. 9. [w:] http://www.
intrac.org/data/files/resources/203/Social-Economy-in-the-South-A-Civil-Society-Perspective.pdf
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rem podmiotów ekonomii społecznej jest podejmowanie przez nich działań ekonomicznych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb osób je tworzących, a nie na
podział zysku. Wypracowane zyski inwestowane są ponownie w rozwój zasobów
ludzkich i rozwój wspólnoty.
W literaturze przedmiotu, podobnie jak w przypadku definicji ekonomii społecznej, można znaleźć wiele różnych definicji przedsiębiorstwa społecznego. Większość z nich wskazuje, że przedsiębiorstwa społeczne bazują przede wszystkim na
kapitale społecznym. Kapitał społeczny to więzi zaufania, lojalności i solidarności,
znajdujące wyraz w samoorganizowaniu się i samorządności, głównie w ramach
dobrowolnych stowarzyszeń.
J. Defourny określa przedsiębiorstwo społeczne jako: „działalność gospodarczą,
która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje ponownie nadwyżki
zależnie od tych celów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli”5. Z kolei
J. Pearce definiuje przedsiębiorstwa społeczne: „jako ogólne określenie wszystkich
podmiotów gospodarczych, które mają społeczny cel, nie są zorientowane na tworzenie i dystrybucję kapitału oraz mają demokratyczną, wymierną i opartą na wspólnym zarządzaniu strukturę”6. Inna definicja określa przedsiębiorstwo społeczne
„jako część wspólną wszystkich trzech sektorów ze względu na to, że działa ono na
rzecz dobra publicznego, często w sferze usług publicznych, z silnym poczuciem
misji społecznej, ale stosując zasady myślenia biznesowego”7. Przedsiębiorstwo
społeczne może być zdefiniowane również jako prywatna, autonomiczna organizacja dostarczająca dobra na rzecz społeczności, której założycielem jest grupa osób,
a zakres jej korzyści materialnych podlega ograniczeniom.
Istnieje dość szeroki katalog podmiotów, które możemy nazwać przedsiębiorstwami społecznymi. Działalność każdego z nich regulowana jest innymi przepisami
prawa. W Polsce można wyróżnić cztery typy przedsiębiorstw społecznych8:
1. Instytucje „starej ekonomii społecznej” – spółdzielnie: mieszkaniowe, pracy,
rolnicze oraz spółdzielcze banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe.
2. Instytucje III sektora – fundacje i stowarzyszenia.
3. „Nowe instytucje ekonomii społecznej” – spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej,
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, warsztaty terapii zajęciowej.
5
J. Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, [w:]
„Ekonomia Społeczna”, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej,
Warszawa 2005, s. 51.
6
J. Pearce, Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003, s. 190.
7
D. Goźdź, Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, [w:] Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: sylabusy do szkoleń,
red. D. Kwiecińska, A. Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 205.
8
http://www.fres.org.pl/node/11 (data pobrania: 13.03.2013).
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4. Instytucje hybrydowe – przedsięwzięcia ekonomii społecznej, których w ogóle
nie można wyodrębnić w kategoriach podmiotowych. Do tej grupy można zaliczyć
przedsięwzięcia, które mogą działać w formie różnego rodzaju partnerstw lub charakter ich działalności realizuje cele społeczne. Takie przedsięwzięcia mogą funkcjonować zarówno w formie wyodrębnionych podmiotów prawnych (np. związków
stowarzyszeń czy spółdzielni osób prawnych) lub w oparciu o sformalizowane porozumienia.
Spółdzielnia, jako jeden z podmiotów ekonomii społecznej, jest autonomicznym
stowarzyszeniem osób, które dobrowolnie się łączą w celu zaspokojenia swoich potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez prowadzenie
przedsiębiorstwa, które jest ich wspólną własnością i pozostaje pod ich demokratyczną kontrolą. Spółdzielnie opierają się na zasadach samopomocy, wspólnej odpowiedzialności, demokracji, równoprawności, równości i solidarności. Zgodnie z tradycją założycieli tego ruchu spółdzielcy wyznają etyczne zasady uczciwości,
otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych9.
Powyższa definicja stosuje się do wszystkich typów spółdzielni, w tym również
do spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne opierają się więc na fundamencie
zgodnym z głównymi zasadami tradycyjnego ruchu spółdzielczego.

3. Ramy prawne określające warunki funkcjonowania
spółdzielni socjalnych w Polsce
Uchwalenie ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU nr 122
z 14 lipca 2003 r., poz. 1143), gdzie zdefiniowano pojęcie wykluczenia społecznego
(art. 1), reintegracji społecznej (art. 2 ust. 4) oraz możliwość powołania centrów integracji społecznej, w których jednym z żądań było wspieranie działalności spółdzielczej, należy uznać za początki tworzenia ram instytucjonalnych dla spółdzielczości socjalnej. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, nowelizująca ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze (DzU 2003, nr 188, poz. 1848), wprowadziła pojęcie spółdzielni socjalnej do porządku prawnego10.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie spółdzielni socjalnych
w Polsce jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU
nr 94, poz. 651 z późn. zm.). Wśród innych aktów prawnych odnoszących się do
spółdzielni socjalnych należy wskazać przede wszystkim na:
1) ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776) tekst jednolity z dnia
18 stycznia 2008 r. (DzU nr 14, poz. 92);
http://www.ncba.coop/abcoop_ab_values.cfm (data pobrania:12.03.2013).
A. Sobol, Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009, s. 11.
9

10
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2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003, nr 96, poz. 873);
3) ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU
2004, nr 173, poz. 1807);
4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia
wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 sierpnia 2007 r. (DzU nr 149, poz. 1051);
5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków z dnia 21 listopada 2005 r.
(DzU nr 236, poz. 2002).
Ustawa o spółdzielniach socjalnych ściśle określa zasady prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby należące do ściśle określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych grup wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym (rys. 1).
Założyciele spółdzielni socjalnych
Osoby fizyczne:

1. Osoby bezrobotne.
2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli:
a) osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz innych
środków odurzających po zakończeniu leczenia,
b) bezdomni, którzy realizują indywidualny program
wychodzenia z bezdomności,
c) byli więźniowie, mających trudności w integracji
ze środowiskiem,
d) osoby chore psychicznie,
e) uchodźcy mający problemy z integracją.
3. Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Inne osoby, niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że ich
liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.

Osoby prawne:

1. Organizacje

pozarządowe
w rozumieniu
ustawy
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie.
2. Jednostki
samorządu
terytorialnego.
3. Kościelne osoby
prawne.

Rys. 1. Założyciele spółdzielni socjalnych w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
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Jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są osoby fizyczne, ich liczba nie może
być mniejsza niż 5, a jeżeli założycielami są osoby prawne, liczba ta nie może
być mniejsza niż 2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż 5 członków i nie więcej
niż 5011.
Po założeniu spółdzielni socjalnej osoby prawne zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej 5 osób fizycznych spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, w terminie 6 miesięcy od
dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków12. Spółdzielnia socjalna może
prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków
oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873).

4. Miejsce ekonomii społecznej w polityce zatrudnienia
Problematyka ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej) w Polsce zaczyna coraz powszechniej znajdować swoje miejsce w polityce zatrudnienia. Od lat instytucje państwowe oraz coraz częściej sektor pozarządowy pomagają osobom mającym problemy zarówno na rynku pracy, jak i w obszarze życia społecznego.
Interwencja na rynku pracy kierowana jest zarówno do tych osób, które permanentnie potrzebują pomocy, jak również do zupełnie nowych grup społecznych, dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Aktualny model polskiej polityki społecznej polega nie tylko na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia
w znalezieniu jakiegokolwiek zatrudnienia, czy też zapewnianiu tym osobom podstawowych świadczeń z pomocy społecznej. Koncentruje się on raczej na pracy
z klientem pomocy społecznej, a więc bardzo często z osobą wykluczoną społecznie.
Wsparcie to polega przede wszystkim na realizacji różnego typu działań aktywizujących społecznie, a także działań integrujących osobę wykluczoną ze społecznością
lokalną i jej najbliższym otoczeniem.
Ideą spółdzielni socjalnej jest tworzenie instytucjonalnych udogodnień i przywilejów prowadzonej działalności gospodarczej, aby aktywnie wesprzeć osoby mające
szczególne trudności w odnalezieniu się w społecznej rzeczywistości.
W Polsce idea wspierania spółdzielczości socjalnej oparta jest na dwóch głównych filarach. Pierwszy to ustawowe formy wsparcia spółdzielni socjalnych, wśród
11
Artykuł 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Wyjątkiem od tej
reguły są spółdzielnie socjalne powstałe w wyniku przekształcenia się spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, które mogą liczyć więcej niż 50 członków.
12
Artykuł 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU nr 94, poz. 651
z poźn. zm.).
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Rodzaj wsparcia
Wsparcie ze strony państwa
Przykład wsparcia

Opis

Wsparcie ze środków unijnych (lata 2007-2013)
Przykład
wsparcia

Opis

2

3

4

O środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności
gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych, zwanych dalej środkami, mogą ubiegać
się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby
przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej
posiadające status osoby bezrobotnej oraz absolwenci
centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji
społecznej (KIS) (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
(PO KL)

Spółdzielnie socjalne mogą skorzystać ze środków strukturalnych
w ramach PO KL z:
1) Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
•• z Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie,
•• Podziałania 6.1.1 zatrudnienie na regionalnym rynku pracy,
gdzie finansowane będą projekty skierowane m.in. do osób
pozostających bez zatrudnienia,
•• Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, którego celem jest promocja
i wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia
nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych wśród
początkujących przedsiębiorców.
2) Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” z:
•• Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, przewiduje wsparcie
tworzenia spółdzielni socjalnych poprzez wykorzystanie
w realizacji projektów systemowych ośrodków pomocy
społecznej,
•• Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 aktywizacja
zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie finansowane
będą projekty, które obejmują m.in. wsparcie dla tworzenia
i działalności podmiotów integracji społecznej.

Maksymalna kwota przyznanych środków, gdy
działalność jest podejmowana na zasadach określonych
dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów
prawa spółdzielczego, nie może ona przekraczać
4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego
członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej
założeniu.
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Jednorazowa dotacja
na utworzenie
spółdzielni socjalnej
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Tabela 1. Formy wsparcia spółdzielni socjalnych w Polsce

2
Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne
albo poszukujące pracy, mogą otrzymać ze środków
PFRON pomoc na wniesienie wkładu do istniejącej już
spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie
zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż 15-krotność
przeciętnego wynagrodzenia.

Wsparcie
realizowane przez
Ośrodki Wspierania
Spółdzielczości
Socjalnej

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej jest
instrumentem finansowanym ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, powstałym w ramach
programu pt.: ”Wspieranie rozwoju spółdzielczości
socjalnej”, którego celem jest wzmocnienie procesu
tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Celem działalności OWSS jest wspieranie grup
inicjatywnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz
wspieranie działalności już istniejących spółdzielni
socjalnych. Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
świadczą poradnictwo prawne oraz usługi doradcze
w zakresie obsługi księgowej, a ponadto udzielają
wsparcia finansowego: przyznają granty, jednak przede
wszystkim udzielają pożyczek.

3
Program
Operacyjny
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
(PO FIO)

4
Podmioty ekonomii społecznej mogą otrzymać dofinansowanie z
PO FIO w ramach dwóch priorytetów:
1) Priorytet II Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym
państwie, gdzie realizowane projekty powinny przyczyniać się do
wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego
realizujących je organizacji. Obszarami wsparcia w ramach tego
priorytetu są: rozwój potencjału organizacji pozarządowych
–działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji
słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc w formie
szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej oraz
wolontariat w organizacjach pozarządowych.
2) Priorytet IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej, gdzie
realizowane projekty powinny promować idee łączenia aktywności
zawodowej z aktywnością społeczną. Obszary wsparcia:
przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie partnerstwa
trójsektorowego, szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych
form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej przez organizacje
pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości
społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze oraz wolontariat
pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej
aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w
oparciu o koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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(PFRON)

496

PN-307-Polityka ekonomiczna_Sokołowski.indb 496

Tabela 1, cd.

Spółdzielnia socjalna może skorzystać ze zwolnienia
z podatku od osób prywatnych. Zwolnienie obejmuje
cześć nadwyżki bilansowej, która została wydana przez
spółdzielnie w danym roku podatkowym na działalność
związaną z reintegracjąspołeczną i zawodową.

Zatrudnienie
wspierane

Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do ponoszenia
wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, w tym kosztów zatrudniania
pracowników. Mogą jednak skorzystać z zatrudnienia
wspieranego. Na podstawie umowy pomiędzy
spółdzielnia socjalną a starostą może ona uzyskać
kwartalną refundację składek płaconych na
ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe
i chorobowe) przez pierwsze 12 miesięcy zatrudniania
pracownika. Refundacja ta pochodzi ze środków
Funduszu Pracy i dotyczy wszystkich członków
założycieli spółdzielni socjalnej.

Zwolnienie z opłat
sądowych

Spółdzielnie socjalne na mocy przepisów ustawy o
zatrudnieniu socjalnym nie uiszczają opłaty sadowej od
wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego Rejestru
Sadowego oraz opłaty za ogłoszenie wpisu
w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
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Zwolnienia
podatkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU nr 94, poz. 651); ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 1997, nr 123 poz. 776); ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.); ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003, nr 122, poz. 1143); www.efs.gov.pl/ (data pobrania: 12.03.2013), www.pozytek.gov.
pl/FIO,379.html (data pobrania: 12.03.2013).
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których należy wymienić m.in.: dotacje ze środków Funduszu Pracy, zwolnienia
z opłat sądowych, refundację składek na ubezpieczenie społeczne, ulgi podatkowe.
Drugi oparty jest na programach wsparcia pochodzących ze środków Unii Europejskiej (tab. 1).
W Polsce w 2010 r. na dotacje z Funduszu Pacy dla 187 osób chcących założyć
spółdzielnię socjalną łącznie wydatkowano 2 135 900,00 zł13. W 2011 r. liczba osób
bezrobotnych, która dostała wsparcie zmniejszyła się: dla 75 osób wydatkowano
819,6 tys. zł.
W całym 2010 r. wydatki z Funduszu Pracy na jednorazowe dotacje na utworzenie spółdzielni socjalnej występowały w województwach: lubelskim, łódzkim
i opolskim. W 2011 r. nie odnotowano ww. wydatków w regionie lubuskim, łódzkim,
podkarpackim, podlaskim oraz pomorskim. Najwyższą wartość dotacji 175,1 tys. zł
odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, w tym w Olsztynie – 79,9 tys. zł
oraz w Lidzbarku Warmińskim – 60,0 tys. zł. Rekordowe wydatki odnotował Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) – 124,2 tys. zł.
W Polsce obserwowany jest systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych
spółdzielni socjalnych (tab. 2). Na koniec 2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowanych było 187 spółdzielni socjalnych. W roku 2010 ich liczba zwiększyła się o 89, a z końcem 2011 r. o 126. W marcu 2013 r. liczba zarejestrowanych
spółdzielni w KRS przekraczała 640 (stan na 22 marca 2013 r.).
643
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Rys. 2. Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2009-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres
2010-2011 r., Warszawa, sierpień 2012 r., www.pozytek.gov.pl (data pobrania 09.02.2013).
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., Warszawa, sierpień 2012 r.,
www.pozytek.gov.pl (data pobrania 09.02.2013).
13
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W roku 2012 w ujęciu województw najwięcej spółdzielni socjalnych funkcjonowało w województwie wielkopolskim oraz mazowieckim, najmniej natomiast w województwie świętokrzyskim i podlaskim (tab. 2). W roku 2013 największą dynamikę
wzrostu liczby spółdzielni socjalnych obserwujemy w regionie wielkopolskim,
świętokrzyskim, łódzkim oraz podlaskim. Najmniej dynamicznie zwiększała się
liczba spółdzielni socjalnych odpowiednio w województwach opolskim, śląskim
oraz pomorskim.
Tabela 2. Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce z podziałem na województwa w roku 2012
Województwo
Zachodniopomorskie

Liczba spółdzielni w latach
2012

2013

25

28

Pomorskie

23

27

Warmińsko-mazurskie

32

37

Podlaskie

10

21

Mazowieckie

53

62

Kujawsko-pomorskie

27

36

Wielkopolskie

64

78

Lubuskie

20

21

Dolnośląskie

42

46

Opolskie

12

14

Łódzkie

39

57

Śląskie

47

52

Świętokrzyskie

8

17

Małopolskie

46

55

Podkarpackie

41

51

Źródło: Katalog spółdzielni socjalnych: http://ozrss.pl/archiwum/katalog.htm (data pobrania:
13.03.2013).

W 2012 r. spółdzielnie socjalne w Polsce zajmowały się przede wszystkim
świadczeniem usług, jedynie 14% produkcją14. Głównym obszarem działalności
były usługi z zakresu dom i ogród (43%), np. porządki, utrzymanie i konserwacja
terenów zielonych, odśnieżanie, pranie, serwis sprzętu RTV/AGD, usługi florystyczne, projektowanie domów i ogrodów. Kolejnym obszarem działalności było budownictwo (33,3%), np. usługi konserwatorskie, hydrauliczne, remontowe, malarskie,
stolarskie, ślusarskie. Trzecim obszarem działalności była gastronomia – 27,9%
spółdzielni zajmuje się prowadzeniem lokali gastronomicznych, organizacją przyjęć, cateringiem itp.
14

Informacja o funkcjonowaniu…
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5. Podsumowanie
Uzyskane w pracy wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Ekonomia społeczna ma w założeniu integrować grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem poprzez szeroko rozumianą aktywność na rynku pracy.
Działania z nią związane łączą dwa wymiary: gospodarczy i społeczny. Poszczególne podmioty ekonomii społecznej różnią się tym, na który z tych obszarów mocniej
kładą nacisk. Spółdzielnie socjalne są przykładem takiego podmiotu, w przypadku
którego kluczowa jest właśnie działalność gospodarcza.
2. Uchwalenie ustawy o spółdzielniach socjalnych jest jednym z elementów prowadzenia polityki społecznej przez rząd, mających na celu ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego, a jednocześnie osiągnięcie jak największego poziomu spójności i integracji społecznej.
3. Różne formy wsparcia spółdzielni socjalnych mają służyć przede wszystkim
utrzymywaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy przez spółdzielnie oraz rozwojowi
członków spółdzielni (w tym podnoszeniu kompetencji i poczucia ich własnej wartości).
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SOCIAL COOPERATIVE MOVEMENT IN POLAND
Summary: This paper presents the characteristics of one of the actors of social economy i.e.
social cooperatives. The first part presents basic concepts of social economy. Then it shows
legal framework conditions for the functioning of social cooperatives in Poland. The next part
of the article examines the place of social cooperatives in the employment policy in Poland.
Keywords: unemployment, social exclusion, cooperative movement.
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