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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 662) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz 

niektórych innych ustaw ma na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych, 

uelastycznienie i usprawnienie funkcjonowania spółdzielni socjalnych, uporządkowanie 

przepisów dotyczących instrumentów wsparcia na założenie spółdzielni i przystąpienie do 

niej zainteresowanych osób oraz wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej osób 

z grup narażonych na wykluczenie społeczne pracujących w spółdzielniach socjalnych.  

Ważniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych mają na celu: 

1) wzmocnienie pozycji pracowników spółdzielni socjalnej przez ponowne 

zdefiniowanie przedmiotu działalności spółdzielni socjalnej; Przedmiotem działalności 

spółdzielni socjalnej będzie prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie tylko w oparciu o 

osobistą pracę członków spółdzielni, ale również pracowników niebędących członkami 

spółdzielni socjalnej (art. 1 pkt 1); 

2) doprecyzowanie obszaru działania spółdzielni socjalnej przez wskazanie, 

iż spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej nie tylko 

członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni niebędących jej 

członkami, a pochodzących z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (art. 1 

pkt 1); 
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3) rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej 

w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni o poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej 

opiekunów osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. o osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 1 

pkt 3); 

4) zmianę w zakresie możliwości zakładania spółdzielni socjalnej przez osoby 

niezaliczane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Limit osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym koniecznych do założenia spółdzielni socjalnej wynosi nie mniej 

niż 50% ogólnej liczby założycieli. Natomiast w przypadku gdy założycielami spółdzielni 

socjalnej będą osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, limit osób 

spoza katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie mógł wynosić do 70% 

(art. 1 pkt 3 lit. b); 

5) zmniejszenie liczby założycieli spółdzielni socjalnej z pięciu do trzech osób, jeżeli 

założycielami są osoby fizyczne (art. 1 pkt 4 lit. a); 

6) doprecyzowanie przepisu dotyczącego liczebności członków w spółdzielni założonej 

przez osoby prawne (art. 1 pkt 4 lit. c); 

7) umożliwienie uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej przez osoby inne niż 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczba takich osób nie będzie mogła przekroczyć 50% 

ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej i 70% w przypadku gdy spółdzielnię socjalną 

zakładają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co ma uprościć 

proces zakładania spółdzielni socjalnej (art. 1 pkt 4 lit. d); 

8) rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni 

socjalnej do KRS (art. 1 pkt 6); 

9) określenie form zatrudnienia członków zarządu spółdzielni (art. 1 pkt 9 lit. b); 

10) umożliwienie refundowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz części 

kosztów pracodawcy opłacanych również za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących 
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członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy (art. 1 pkt 9 lit. c); 

11) wprowadzenie możliwości tworzenia przez spółdzielnie socjalne konsorcjum 

spółdzielczego co spowoduje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

(art. 1 pkt 10 ustawy); 

12) zwolnienie spółdzielni socjalnej przynależącej do związku rewizyjnego ze składek 

do Krajowej Rady Spółdzielczej (art. 1 pkt 11); 

13) rozszerzenie katalogu przesłanek, które spowodują postawienie spółdzielni socjalnej 

w stan likwidacji z mocy prawa (art. 1 pkt 12). 

Ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje zmian w innych ustawach. 

Przedmiotem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest 

rozszerzenie zwolnienia od tego podatku w zakresie przyznania jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej przez uprawnione 

osoby, określone w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2).  

Ważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych prowadzą do: 

1) stworzenia możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczestnika warsztatu 

terapii zajęciowej u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej. Praktyka zawodowa mogłaby 

odbywać się w wymiarze do 15 godzin tygodniowo przez okres do trzech miesięcy, z 

możliwością przedłużenia tego terminu do sześciu miesięcy. Dookreślono również, że w 

praktykach zawodowych nie może brać udziału jednocześnie więcej niż 50% uczestników 

jednego warsztatu, aby nie zaburzyć stabilności jego funkcjonowania (art. 3 pkt 1); 

2) ustalenia na nowo wysokości jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności 

gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznawanej członkowi założycielowi spółdzielni oraz członkowi przystępującemu do 

spółdzielni socjalnej po jej założeniu (art. 3 pkt 3); 

3) wprowadzenia możliwości uzyskania przez spółdzielnię jednorazowego wsparcia na 

utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby 

niepełnosprawnej, będącej jednocześnie osobą bezrobotną lub poszukującą pracy pod 
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warunkiem, że spółdzielnia nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel (art. 

3 pkt 4); 

Zawarta w art. 4 zmiana ustawy o działach administracji rządowej polega na dodaniu 

do działu administracji rządowej, jakim jest zabezpieczenie społeczne, spraw z zakresu 

ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej. 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje: 

1) przyznawanie przez starostę środków w formie jednorazowego wsparcia na podjęcie 

przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie 

spółdzielni socjalnej a nie jak dotychczas na wkład do spółdzielni specjalnej (art. 5 pkt 2). 

2) wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dla spółdzielni socjalnej poprzez 

udzielenie jednorazowego wsparcia do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na 

utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego do pracy w spółdzielni socjalnej bezrobotnego 

lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej (art. 5 pkt 3 lit. a); 

3) przyznanie wsparcia bezrobotnemu lub poszukującemu pracy niepozostającemu w 

zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej środków na założenie spółdzielni 

socjalnej lub przystąpienie do niej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie 

wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 5 pkt 3 lit. a); 

4) przyznanie spółdzielni socjalnej środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na zatrudnianie osób bezrobotnych lub 

poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy lub 

skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego 

innej pracy zarobkowej (art. 5 pkt 3 lit. a); 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe na podstawie których, przepisy o pierwszej 

lustracji spółdzielni socjalnych powstałych z udziałem środków publicznych będą miały 

zastosowanie do spółdzielni socjalnych powstałych po dniu wejścia w życie ustawy.  

Ustawa zobowiązuje spółdzielnie do dostosowania swoich statutów do wymogów 

ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisu zwalniającego ze składek na Krajową Radę Spółdzielczą, który ma wejść w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 24 listopada 2017 r. Ustawa stanowiła 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1779). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Polityki Społecznej i Rodziny, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 1884. 

Komisja wprowadziła do projektu zmiany o charakterze legislacyjnym, ale również 

merytorycznym. Ustawa została uzupełniona w zakresie art. 1 pkt 3 lit. a poprzez 

rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej o osoby 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej 

oraz osoby usamodzielniane (przez osobę usamodzielnianą rozumie się osobę opuszczającej, 

po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną jak również 

osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących 

rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed 

osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności). Uzupełniono również katalog 

dokumentów dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS. 

W drugim czytaniu zgłoszono trzy poprawki. 

Poprawka pierwsza zmierzała do umożliwienia przystąpienia do konsorcjum 

spółdzielczego podmiotom prowadzącym warsztat terapii zajęciowej lub zakład aktywności 

zawodowej czy centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej.  

W poprawce drugiej zaproponowano, aby nowe formy wsparcia wprowadzane ustawą 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy miały również zastosowanie do osób 

usamodzielnianych. 

Poprawka trzecia miała na celu dodanie w ustawie przepisu przejściowego 

nakładającego na spółdzielnie socjalne obowiązek dostosowania statutów w terminie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Sejm uchwalił ustawę z uwzględnieniem poprawki trzeciej. 
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Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 

 


