Wsparcie finansowe ze strony państwa:
•

•

•

•

•

Zwolnienie z opłat rejestracyjnych za wpis
spółdzielni do Krajowego Rejestru
Sądowego i za wydrukowanie ogłoszenia
o powstaniu spółdzielni w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
Otrzymanie
jednorazowych środków
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności
gospodarczej
w
wysokości
nieprzekraczającej
4-krotnej
wartości
przeciętnego wynagrodzenia na każdego
członka założyciela spółdzielni socjalnej.
Osoby chcące przystąpić do już istniejącej
spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki
z Funduszu Pracy w wysokości
3- krotności przeciętnego wynagrodzenia na
każdego członka.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana
w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna albo poszukująca pracy może
otrzymać ze środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych środki na wniesienie
wkładu
do
spółdzielni
socjalnej
w wysokości nie wyższej niż 15-krotność
przeciętnego wynagrodzenia.
Spółdzielnia socjalna może ubiegać się
o sfinansowanie z środków Funduszu Pracy
składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe
i
wypadkowe
od
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia
osób,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych, w pełnej
wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia
zatrudnienia oraz w połowie wysokości
przez kolejne 12 miesięcy, na podstawie
odpowiedniej umowy między właściwym
starostą
a
spółdzielnią
(wymagany
udokumentowany wniosek spółdzielni).

Więcej informacji
znajdziesz w :

Spółdzielnia Socjalna
- ścieżka do zatrudnienia
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86

Polecane strony internetowe:
•
•
•
•

•
•

https://www.facebook.com/CIiPKZ/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/
https://inspro.org.pl/centrumklucz/abcekonomii-spolecznej/plusy-i-minusyprowadzenia-spoldzielni-socjalnej/
www.pozytek.gov.pl
www.spoldzielniesocjalne.org

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
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Spółdzielnia socjalna - podmiot polskiego prawa
łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji
pozarządowej
(przedsiębiorstwo
społeczne).
Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co
najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Ustawowo, celem spółdzielni jest
powrót do uregulowanego życia społecznego
i aktywności na rynku pracy jej członków. Instytucja
spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona
ustawą z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie
zmieniła ustawę z 16 września 1982 Prawo
spółdzielcze. Aktualną podstawą prawną dla
działania spółdzielni socjalnych jest ustawa z 27
kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych.

Założenie spółdzielni socjalnej:
Spółdzielnia socjalna osób fizycznych:
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną
zdolnością do czynności prawnych i równocześnie
zaliczające
się
do
przynajmniej
jednej
z następujących kategorii:
• bezrobotni,
• niepełnosprawni,
• uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających po zakończeniu leczenia,
• chorzy psychicznie,
• bezdomni realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności,
• osoby opuszczające
więzienie, które mają
trudności z reintegracją społeczną,
• uchodźcy
uczestniczący w indywidualnym
programie integracji,
• oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie
przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.
Założycieli musi być minimum pięciu. Spółdzielnia
socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do
Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek
założycieli, do którego obowiązkowo dołączają
zaświadczenia potwierdzające ich status jako osób
należących do wymienionych kategorii (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie

powiatowego urzędu pracy o statusie bezrobotnego,
zaświadczenie o statusie bezdomnego realizującego
indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
o zakończeniu przez osoby uzależnione wymaganych
programów terapeutycznych itp.).
Spółdzielnia osób prawnych:
Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co
najmniej dwie spośród następujących osób prawnych:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• kościelne osoby prawne.
Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej
zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej 5 osób
spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych w terminie 6 miesięcy od
zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Założona spółdzielnia musi w obrocie posługiwać się
oznaczeniem "Spółdzielnia Socjalna…itd. „

Działalność spółdzielni socjalnej:
Najwyższą wartością w spółdzielni są ludzie – ich
sytuacja społeczna i ekonomiczna. Kluczową rolą
funkcjonowania spółdzielni jest prowadzenie
działalności gospodarczej i zapewnienie miejsc
pracy swoim członkom. W art. 2 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach socjalnych wskazano, iż głównym
celem funkcjonowania spółdzielni jest reintegracja
społeczna i zawodowa jej członków. Spółdzielnia
może tworzyć również miejsca pracy dla innych
osób, nie będących jej członkami, tylko
pracownikami.
W
spółdzielni
obowiązuje
demokratyczne zarządzanie. Wszyscy członkowie
spółdzielni mogą mieć realny wpływ na kluczowe
decyzje; obowiązuje zasada: jeden członek jeden
głos. Wszystkie głosy są równoważne, ich siła nie
jest uzależniona od wysokości posiadanych
udziałów, tak jak np. w spółkach.

Spółdzielnia socjalna może realizować projekty
unijne, ministerialne i ubiegać się o środki
przeznaczone dla podmiotów prowadzących
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w
sferze zadań publicznych na podstawie art. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
2003 Nr 96 poz.873 z późn. zm.); może korzystać
z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

Zrzeszenia spółdzielni socjalnych:
Podejmowane są próby nawiązania współpracy
pomiędzy poszczególnymi spółdzielniami, polegającej
m.in. na wymianie doświadczeń i wspólnej walce
o przepisy wspierające rozwój spółdzielczości
socjalnej. Aktywny na tym polu jest Ogólnopolski
Związek
Rewizyjny
Spółdzielni
Socjalnych
(OZRSS).
Jego głównym celem jest:
• Promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości
socjalnej;
• Działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji
społecznej i zawodowej;
• Zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom
socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.
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