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Streszczenie 

Niniejszy dokument pn. „Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających  

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015” został 

przygotowany w związku z określonym w art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) obowiązkiem Rady Ministrów  

w zakresie przedkładania Sejmowi i Senatowi RP w okresach dwuletnich informacji  

o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych. 

W opracowaniu, obejmującym okres 2014–2015 przedstawiono szczegółowo dane  

za 2014 r. pozyskane w ramach terenowego badania ankietowego spółdzielni socjalnych 

zrealizowanego na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w projekcie systemowym  

pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci 

współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego  

ze środków EFS w ramach PO KL, nad którym nadzór merytoryczny sprawował Departament 

Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej (MRPiPS), 

a także dane dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2015 r. zgromadzone  

w ramach badania przeprowadzonego przez DPP w MRPiPS w 2016 r. Ponadto w części 

dokumentu poświęconej rodzajom wsparcia spółdzielni socjalnych przedstawiono również 

dane zastane znajdujące się w posiadaniu Departamentu Pożytku Publicznego, a także dane 

uzyskane od Departamentu Funduszy i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w Ministerstwie Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa 

Krajowego dotyczące wsparcia spółdzielni socjalnych z Funduszu Pracy (FP), Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO), Pilotażowego 

Programu Pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. 

Metodologia badania przeprowadzonego na zlecenie UW umożliwiła zgromadzenie 

kompleksowych informacji o 515 spółdzielniach socjalnych, a więc większości aktywnych 

podmiotów, co w ramach badań sektora spółdzielczości socjalnej stanowi poziom zwrotu 

dotychczas nieosiągany. Z uwagi na powyższe, a także mając na uwadze doświadczenia 

zgromadzone w ramach realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć badawczych 

poświęconych spółdzielczości socjalnej w Polsce, które wykazały niską dynamikę zmian 

sektora spółdzielczości socjalnej, w niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono dane 

dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2014 r., Informacje  zgromadzone  

w ramach badania przeprowadzonego przez DPP w MRPiPS za 2015 r., ze względu  

na  zastosowanie w badaniu odmiennej w stosunku do badania przeprowadzonego  

na zlecenie UW metodologii badawczej i związany z tym niski poziom zwrotu wypełnionych 

ankiet oraz brak możliwości porównywania i generalizacji uzyskanych danych zostały 

przedstawione w formie poglądowego podsumowania wyników.  

Szczegółowy zakres informacji dotyczący funkcjonowania spółdzielni socjalnych  

w Polsce w 2014 r., przedstawiony w przedmiotowym opracowaniu obejmuje kwestie związane 

z powstawaniem i strukturą założycielską oraz członkowską spółdzielni socjalnych, 

zatrudnieniem w spółdzielniach socjalnych, obszarami i zakresem działalności gospodarczej 

oraz społecznej spółdzielni socjalnych, a także sytuacją finansową i otoczeniem spółdzielni 

socjalnych.  
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Wprowadzenie 

 W pierwszej wersji ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,  

w art. 20 wprowadzono postanowienie zobowiązujące Radę Ministrów do złożenia do dnia 30 

czerwca 2008 r. sprawozdania z realizacji ustawy. Sprawozdanie to miało objąć okres  

od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 6 lipca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.  

 W czerwcu 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przedłożył Marszałkowi Sejmu 

„Sprawozdanie z realizacji zadań ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych”. 

Sprawozdanie to zostało przyjęte w trakcie obrad VI kadencji Sejmu. 

 W 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę rozpoznawczą  

w zakresie funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo w ramach przedsiębiorczości społecznej. W wystąpieniu skierowanym  

do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła fakt,  

iż MPiPS nie posiada stałych informacji w zakresie realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych. Jednocześnie pozytywnie oceniono podjęcie działań 

zmierzających do rozpoczęcia prac legislacyjnych, polegających na wprowadzeniu  

do ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych postanowień o obowiązku 

powtarzalnego okresowego monitoringu ww. ustawy, wzorem rozwiązań przyjętych  

w znowelizowanej ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.). 

 Wskutek stanowiska NIK, w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1211), w art. 4 pkt 3 

została przyjęta zmiana ustawy wprowadzająca system stałego monitoringu, w postaci nowego 

art. 19a. Przepis ten zobowiązuje Radę Ministrów do przedkładania Sejmowi  

i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej co dwa lata informacji o funkcjonowaniu spółdzielni 

socjalnych, wskazując każdorazowo termin najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następującego 

po roku sprawozdawczym1.  

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, pierwszy termin sprawozdania 

ustalono na 30 czerwca 2012 r. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych objęła 

wówczas lata 2010–2011. W 2014 r. opracowano i przedłożono Parlamentowi opracowanie 

przedstawiające funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w latach 2012–2013. Niniejszy 

dokument obejmujący lata 2014–2015 jest zatem trzecią informacją przygotowywaną  

na podstawie wprowadzonego w 2011 r. art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych, wypełniającego obowiązek Rady Ministrów do przedkładania 

Parlamentowi RP w okresach dwuletnich informacji dotyczących sektora spółdzielczości 

socjalnej w Polsce.  

                                                           
1 Art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych stanowi także, że dane  

do przedstawianej przez Radę Ministrów informacji mają być przekazywane ministrowi właściwemu  
ds. zabezpieczenia społecznego przez związki rewizyjne właściwe dla spółdzielczości socjalnej do dnia  
30 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia informacji. Dane gromadzone przez Ogólnopolski Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) oraz inne związki rewizyjne charakteryzują się odmiennym, często 
wąskim zakresem, który nie pozwala na przedstawienie kompleksowych informacji o funkcjonowaniu spółdzielni 
socjalnych.  
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Informacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych są szczególnie istotne  

w procesie programowania rozwiązań strategicznych i planowania wsparcia rozwoju sektora 

ekonomii społecznej Polsce i jako ważny zasób wiedzy stanowią podstawę dla udoskonalania 

istniejących rozwiązań instytucjonalno-prawnych. 

 

1. Spółdzielczość socjalna w Polsce 

1.1.  Ramy prawne  

 Początek regulacji prawnych związanych z poszukiwaniem nowych form aktywizacji 

osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce związany był  

z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. 

poz. 225, z późn. zm.), która zdefiniowała pojęcie zatrudnienia socjalnego, jako formy 

uczestnictwa w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej oraz zatrudnienia 

wspieranego m.in. w ramach własnej działalności w formie spółdzielni. Po raz pierwszy 

wskazano wówczas na możliwość aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym opuszczających centra integracji społecznej poprzez założenie spółdzielni pracy.  

 Samo pojęcie „spółdzielnia socjalna” po raz pierwszy pojawiło się w ustawie z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 645, z późn. zm.). Ustawą tą znowelizowano ustawę z dnia 16 kwietnia 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) wprowadzając możliwość stworzenia nowego typu 

spółdzielni jako specyficznego rodzaju spółdzielni pracy, nie nastawionej na maksymalizację 

zysku. W związku z tym, że spółdzielniom socjalnym przypisano istotną rolę w polityce rynku 

pracy i systemie zabezpieczenia społecznego, jednocześnie podjęto prace nad odrębnym aktem 

prawnym, który regulowałby ich istnienie2. Ostatecznie 27 kwietnia 2006 r. uchwalono ustawę 

o spółdzielniach socjalnych wskazując, iż głównym celem ich funkcjonowania jest 

przywrócenie na rynek pracy, przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 

umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową3. 

Tym samym utworzono nowy podmiot prawny, którego głównym celem jest nie tylko 

prowadzenie działalności gospodarczej, ale także działalność na rzecz: 

 społecznej reintegracji członków spółdzielni, przez co należy rozumieć działania 

mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu 

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub 

pobytu; 

 zawodowej reintegracji członków spółdzielni, przez co należy rozumieć działania 

mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 

pracy na rynku pracy. 

Spółdzielnie socjalne wypełniają zatem dwie odmienne, lecz równie ważne funkcje 

wpisane w logikę różnych podsystemów: ekonomicznego oraz społecznego. W porządku 

ekonomicznym ich podstawową funkcją jest wytwórczość. Muszą więc wytwarzać usługi lub 

produkty o odpowiednim poziomie jakości i cenie, wyróżniających je na tle konkurencji oraz 

                                                           
2 Uzasadnienie do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych, www.sejm.gov.pl.  
3 Ibidem.  

http://www.sejm.gov.pl/
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odpowiadających oczekiwaniom klientów. Środki finansowe z ich sprzedaży winny pokrywać 

wydatki związane z procesem produkcji. W tym sensie spółdzielnie socjalne są podmiotami 

gospodarczymi podporządkowanymi logice rynkowej. Z drugiej strony obowiązkiem 

spółdzielni socjalnych jest prowadzenie działalności w przestrzeni społecznej, w której ich 

podstawową funkcją jest integracja społeczno-zawodowa. W tym kontekście spółdzielnie 

socjalne prowadzą taką aktywność, która służy wzmacnianiu istniejących i tworzeniu nowych 

więzi społecznych, promują określone wzorce i normy postępowania, czy ogólnie rzecz biorąc, 

służą społecznościom lokalnym.  

Spółdzielczość socjalna, poprzez stwarzanie możliwości aktywizacji zawodowej specyficznych 

i często marginalizowanych środowisk, inicjowanie oddolnych procesów samoorganizacji  

i przedsiębiorczości, zwiększając tym samym poziom społecznej partycypacji w procesach 

zbiorowych, jest ważnym obszarem, który z różnych praktycznych względów należy wspierać. 

 

Tabela 1 – Najważniejsze akty prawne regulujące działalność spółdzielni socjalnych  
w Polsce 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225,  

z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 645, z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).  

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

 

1.2.  Założyciele spółdzielni socjalnych 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

założycielami spółdzielni socjalnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 

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 i nie więcej niż 50 członków 4. Przyjęcie takiego 

rozwiązania podyktowane było z jednej strony chęcią stworzenia możliwości prowadzenia 

wspólnej działalności dla osób, które samodzielnie miałyby trudności w podjęciu działalności 

gospodarczej, z drugiej zaś koniecznością stworzenia optymalnych warunków dla reintegracji 

społecznej członków spółdzielni, w tym tworzenia i wzmacniania więzi międzyludzkich5. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami6 w kręgu osób fizycznych uprawnionych do tworzenia 

spółdzielni socjalnej znajdują się przede wszystkim: 

                                                           
4 Zgodnie z art. 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. 
5 Uzasadnienie do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych; www.sejm.gov.pl.  
6 Art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

http://www.sejm.gov.pl/
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1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych7:  

 osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym, a więc absolwenci Centrów Integracji Społecznej 

(CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS)8; 

 osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status 

osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. inne osoby, niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 

50% ogólnej liczby założycieli. 

Od 2009 r. spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie osoby prawne 

spośród niżej wymienionych: 

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2. jednostki samorządu terytorialnego; 

3. kościelne osoby prawne. 

                                                           
7 Niżej wymieniony katalog osób fizycznych uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej jest efektem 

nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych dokonanej w sierpniu 2015 r. W 
poprzednim brzmieniu ustawy, w art. 4 ust. 1 określono poszczególne grupy osób uprawnione do utworzenia 
spółdzielni socjalnej:  

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów  
o pomocy społecznej,  

 uzależnionych od alkoholu,  

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,  

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  

 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej,  

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 
Wyżej wymienione osoby były uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej bez dodatkowych przesłanek. 
Zmiana ustawy w pewnym sensie ograniczyła grono osób uprawnionych do utworzenia spółdzielni socjalnej  
do osób, które są absolwentami centrum integracji społecznej albo absolwentami klubu integracji społecznej.  
Taka zmiana może zapewnić lepsze przygotowanie osób uprawnionych do założenia spółdzielni, określonych  
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, do założenia i prowadzenia spółdzielni, a także lepsze poznanie swoich 
możliwości zawodowych. Zmiana ta wynika również z dotychczasowej praktyki, która wskazuje, iż osoby  
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, powinny brać udział w tworzeniu spółdzielni socjalnych dopiero  
po odpowiednim przygotowaniu reintegracyjnym.  
8 Absolwent CIS oznacza osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach  
w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i 
umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Osoba taka utrzymuje status absolwenta CIS 
przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w CIS.  
Absolwentem KlS jest osoba, która uczestniczyła w KIS przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli 
zaświadczenie wydawane przez podmiot prowadzący KIS po zakończeniu uczestnictwa w klubie oraz 
zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego. 
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Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,  

spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne zobowiązana jest do zatrudnienia  

co najmniej 5 osób fizycznych spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy,  

w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS). Po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni, zatrudnione w ten 

sposób osoby fizyczne mogą stać się jej pełnoprawnymi członkami.  

Ponadto członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć: 

1. osoby fizyczne uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej wymienione  

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

osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

2. inne osoby fizyczne niż wskazane w art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pod warunkiem, że ich 

praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie 

posiadają pozostali członkowie spółdzielni i ich liczba nie przekracza 50% ogólnej 

liczby członków spółdzielni (art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych) 

 

1.3. Dynamika wzrostu liczby spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2009–2015 

 W okresie od przedłożenia Sejmowi i Senatowi RP przez Radę Ministrów informacji  

o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za lata 2012–2013, w Polsce wciąż obserwowany jest 

wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. W latach 2009–2012, liczba spółdzielni 

socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) potroiła się.  

W następnych latach następował dalszy, stopniowy wzrost zarejestrowanych podmiotów.  

O ile na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a więc na koniec 2013 r. w KRS 

zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec 2014 r. r. w rejestrze figurowało 

już 1226 spółdzielni socjalnych, a na koniec 2015 r. 1266.  

 

Wykres 1 – Liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Polsce w latach 2009–2015 

______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie danych znajdujących 
się w KRS oraz REGON. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

187
276

425

615

936

1226 1266
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1.4.  Formy wsparcia spółdzielni socjalnych 

Środki z Funduszu Pracy (FP) przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności 

gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej 

 Osoby bezrobotne, a także osoby wymienione w art. 46 ust. 1b ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9, zainteresowane 

podjęciem działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą uzyskać z FP jednorazowo środki 

na podjęcie działalności gospodarczej w tej formie, w tym na pokrycie kosztów pomocy 

prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności10. Środki  

te przekazywane są w wysokości określonej w umowie ze starostą, nieprzekraczającej jednak 

4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni 

socjalnej oraz 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka 

przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej. 

Zgodnie z art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, szczegółowe warunki i tryb przyznawania z FP jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej określono  

w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r.  

w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych  

dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 639).  

Liczbę osób, którym przyznano z FP jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej oraz wysokość wydatkowanych z tego tytułu 

środków FP w latach 2011–2015, a także w ujęciu szczegółowym w podziale na województwa 

za lata 2014–2015 przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 2 – Liczba osób którym przyznano z FP jednorazowo środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej oraz wysokość wydatkowanych  
z tego tytułu środków FP w latach 2011–2015 

 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 

wysokość 

przekazanych środków 

819 600,00 

zł 

1 759 300,00 

zł 

1 423 100,00 

zł  

2 717 900,00 

zł 2 133 100,00 zł 

liczba osób, którym 
przyznano z FP 
jednorazowo środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w formie 
spółdzielni socjalnej  
 

75 140 105 88* 49* 

Źródło: Departament Funduszy w MRPiPS. 
* Zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych dotyczących liczby osób, którym przekazano 
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Dane te są 
przekazywane przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), Ponieważ nie wszystkie PUP przekazały informację  
o liczbie osób którym udzielono tego wsparcia, ww. liczby nie przedstawiają informacji o wszystkich osobach, 
którym udzielono wsparcia ale tylko tych wskazanych przez PUP. 

                                                           
9 Absolwenci centrów integracji społecznej (CIS) oraz absolwenci klubów integracji społecznej (KIS),  
o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego  
do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 
10 Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
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Wydatki z FP na to zadanie w 2014 r. wyniosły łącznie 2717,9 tys. zł  

i zostały odnotowane w 15 województwach. Największe kwoty środków wykorzystano  

w województwach: zachodniopomorskim (323,5 tys. zł), wielkopolskim (319,3 tys. zł), 

małopolskim (261,6 tys. zł), śląskim (241,8 tys. zł) oraz warmińsko-mazurskim (238,4 tys. zł). 

Najmniejsze kwoty odnotowano w województwie opolskim (34,8 tys. zł). W roku 2014  

w województwie łódzkim nie wydatkowano środków pochodzących z FP na podjęcie 

działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. 

 

Tabela 3 – Szczegółowe zestawienie środków z FP wydatkowanych na podjęcie działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w poszczególnych województwach w 2014 r. (w 
tys. zł) 

województwo11 

liczba osób 
którym 

przyznano z FP 
jednorazowo 

środki na 
podjęcie 

działalności 
gospodarczej  

w formie 
spółdzielni 
socjalnej  

w 
województwie 

kwota 
całkowita 

środków z FP 
wydatkowany

ch na 
podjęcie 

działalności 
gospodarczej 

w formie 
spółdzielni 
socjalnej w  

województwie 
(w tys. zł) 

powiat 

liczba 
osób 

którym 
przyznano 

z FP 
jednorazo
wo środki 

na 
podjęcie 

działalnoś
ci 

gospodarc
zej w 

formie 
spółdzieln
i socjalnej 
z danego 

PUP  

kwota 
środków  

z Funduszu 
Pracy wydana 

przez dany 
PUP (w tys. 

zł) 

dolnośląskie - 159,7 

kłodzki - 31,9 

lubiński - 11,0 

polkowicki 8 116,8 

kujawsko-

pomorskie 
8 194,7 m. Bydgoszcz 8 194,7 

lubelskie 1 84,0 biłgorajski 1 84,0 

lubuskie - 88,3 
żagański 0 29,9 

zielonogórski 4 58,4 

małopolskie - 261,6 

limanowski - 20,0 

olkuski 3 44,6 

oświęcimski 1 22,4 

tarnowski 4 59,8 

m. Kraków 6 114,8 

mazowieckie 4 101,4 
m.st. 

Warszawa 
4 101,4 

opolskie  - 34,8 kluczborski - 34,8 

                                                           
11 Nie odnotowano wydatków w województwie łódzkim. 
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podkarpackie  - 183,0 

krośnieński - 11,0 

leżajski 10 130,0 

ropczycki - 42,0 

podlaskie  - 172,2 

bielski 5 62,1 

zambrowski - 87,4 

suwalski - 22,7 

pomorskie  - 125,9 

chojnicki 8 88,0 

kartuski - 15,0 

nowodworski - 22,9 

śląskie  - 241,8 

cieszyński - 32,8 

m. 

Częstochowa 
1 15,0 

tarnowski 1 11,0 

m. Dąbrowa 

Górnicza 
- 33,6 

m. Jastrzębie 

Zdrój 
- 15,2 

m. Ruda Śląska 1 10,2 

m. Sosnowiec - 11,6 

m. Zabrze - 112,4 

świętokrzyskie - 189,3 

buski - 21,0 

jędrzejowski - 73,0 

ostrowiecki - 10,0 

sandomierski - 44,2 

skarżyski - 11,2 

włoszczowski 2 29,9 

warmińsko-

mazurskie  
- 238,4 

kętrzyński 3 44,9 

mrągowski 4 60,0 

olsztyński - 15,3 

m. Olsztyn - 118,2 

 

wielkopolskie 

 

- 319,3 

gostyński - 10,5 

koniński 5 49,0 

krotoszyński 4 57,6 

pilski - 106,2 

wągrowiecki - 74,8 

m. Leszno - 10,0 

poznański - 11,2 

zachodniopomors

kie  
- 323,5 

kamieński 1 65,4 

świdwiński - 168,3 
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łobeski 4 89,8 

łącznie   2717,9   2717,9 

Źródło: Departament Funduszy w MRPiPS. 
* Zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych dotyczących liczby osób, którym przekazano 
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Dane  
te są przekazywane przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), Ponieważ nie wszystkie PUP przekazały informację o 
liczbie osób którym udzielono tego wsparcia, ww. liczby nie przedstawiają informacji o wszystkich osobach, 
którym udzielono wsparcia ale tylko tych wskazanych przez PUP. 

W 2015 r. wydatki FP na to zadanie wyniosły łącznie 2133,1 tys. zł i zostały 

odnotowane w 14 województwach. Największe kwoty środków wykorzystano  

w województwach: mazowieckim (325,7 tys. zł), pomorskim (294,2 tys. zł) oraz małopolskim 

(264 tys. zł), najniższe natomiast w województwach: zachodniopomorskim (45,3 tys. zł), 

wielkopolskim (60 tys. zł) i lubelskim (69 tys. zł). W roku 2014 w województwach łódzkim  

i opolskim nie wydatkowano środków pochodzących z FP na podjęcie działalności 

gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.  

 

Tabela 4 – Szczegółowe zestawienie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych  
na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w poszczególnych 
województwach w 2015 r. (w tys. zł) 

województwo12 

liczba osób 
którym 

przyznano z FP 
jednorazowo 

środki na 
podjęcie 

działalności 
gospodarczej  

w formie 
spółdzielni 
socjalnej  

w 
województwie 

kwota 
całkowita 

środków z FP 
wydatkowany

ch na 
podjęcie 

działalności 
gospodarczej 

w formie 
spółdzielni 
socjalnej w  

województwi
e (w tys. zł) 

powiat 

liczba osób 
którym 

przyznano  
z FP 

jednorazow
o środki na 

podjęcie 
działalności 
gospodarcz
ej w formie 
spółdzielni 
socjalnej 
z danego 

PUP 

kwota 
środków  

z Funduszu 
Pracy 

wydana 
przez dany 
PUP (w tys. 

zł) 

dolnośląskie - 186,2 

bolesławiecki - 30,4 

lubiński 5 77,9 

polkowicki 5 77,9 

kujawsko-

pomorskie 
- 143,6 

toruński - 97,3 

tucholski 4 46,3 

lubelskie - 69,0 
chełmski 4 57,0 

kraśnicki - 12,0 

lubuskie - 96,2 zielonogórski 1 96,2 

małopolskie - 264,0 

nowosądecki - 75 

oświęcimski - 77,5 

m. Kraków 8 111,5 

                                                           
12 Nie odnotowano wydatków w województwach: łódzkim i opolskim.   
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mazowieckie - 325,7 

mławski 10 150,0 

płocki - 77,0 

m.st. 

Warszawa 
- 98,7 

podkarpackie - 86,8 
krośnieński 5 75,0 

lubaczowski - 11,8 

podlaskie - 158,1 

łomżyński - 60,5 

zambrowski - 22,6 

suwalski - 75,0 

pomorskie - 294,2 

człuchowski - 16,0 

kartuski - 39,0 

nowodworski - 22,3 

słupski 1 129,9 

m. Gdańsk 5 87,0 

śląskie - 135,0 

pszczyński - 90,0 

m. Jaworzno - 33,0 

m. Zabrze - 12,0 

świętokrzyskie - 106,0 
włoszczowski - 94,6 

m. Kielce 1 11,4 

warmińsko-

mazurskie 
- 163,0 

mrągowski - 86,0 

olecki - 77,0 

wielkopolskie - 60,0 kościański  - 60,0 

zachodniopomor

skie 
- 45,3 białogardzki - 45,3 

łącznie  2133,1   2133,1 

Źródło: Departament Funduszy w MRPiPS. 

* Zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych dotyczących liczby osób, którym przekazano 
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Dane te są 
przekazywane przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), Ponieważ nie wszystkie PUP przekazały informację  
o liczbie osób którym udzielono tego wsparcia, ww. liczby nie przedstawiają informacji o wszystkich osobach, 
którym udzielono tego wsparcia ale tylko tych wskazanych przez PUP. 
 

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 

 Na podstawie art. 12 ust. 3a–3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych, spółdzielnia socjalna ma możliwość ubiegania się o sfinansowanie ze środków FP 

części wynagrodzenia odpowiadającej składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe i chorobowe oraz części kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającej 

składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Finansowanie odbywa się na 

podstawie umowy zawartej miedzy starostą właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni 
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socjalnej, a spółdzielnią socjalną i dotyczy osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych13, zatrudnionych na zasadach, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ww. ustawy14. Finansowanie może być dokonywane w pełnej wysokości przez 

okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy15. 

Zwroty składek ubezpieczeniowych dokonywane są w okresach kwartalnych.  

Od 2009 r. spółdzielnie socjalne mają również możliwość ubiegania się o miesięczne zaliczki 

na opłacanie składek ubezpieczenia społecznego.16 Należy jednak zaznaczyć, iż ta forma 

wsparcia ma charakter fakultatywny.  

 Sprawozdanie MPiPS-02 (Sprawozdanie o przychodach i wydatkach FP), począwszy  

od 2011 r. agreguje dane odnośnie wydatkowania z FP środków na zwrot opłaconych przez 

spółdzielnie socjalne wydatków na część wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy 

odpowiadających składce na ubezpieczenia społeczne, w zakresie i na zasadach określonych  

w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Szczegółowe 

zestawienie kwot wydatkowanych z FP na ww. zadanie w latach 2014-2015 w podziale  

na województwa, przedstawiono w poniższych tabelach.  

 Wydatki FP na to zadanie w 2014 r. wyniosły łącznie 1277,8 tys. zł  

i zostały odnotowane w 15 województwach. Największe kwoty środków wykorzystano  

w województwach: łódzkim (227,6 tys. zł), kujawsko-pomorskim (197,8 tys. zł)  

oraz podkarpackim (176,0 tys. zł). Najniższe kwoty środków wydatkowano natomiast  

w województwach: opolskim (9,7 tys. zł), lubuskim (18,6 tys. zł) oraz mazowieckim (18,7 tys. 

zł). W roku 2014 w województwie dolnośląskim spółdzielnie socjalne nie wnioskowały  

o finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ze środków FP. 

 

 

 

                                                           
13 Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  osoby, o których mowa  
w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a więc absolwenci Centrów 
Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS); osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 
14 Zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, a także w formach określonych w art. 201 ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, a więc zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli zostało to przewidziane w statucie spółdzielni i jest uzasadnione  
z punktu widzenia rodzaju prowadzonej przez spółdzielnię działalności. Statut może przewidywać także 
zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków na podstawie umowy o pracę. 
15 Refundacja składek następuje jedynie do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której 
podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie 
sprawozdawczym wynosiło: w 2014 r. – 1680 zł (na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074)),  w 2015 r. – 1750 zł (na podstawie obowiązującego od  
1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)). Wys. min. wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. 
– 1850 zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385). 
16 Art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 
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Tabela 5 – Kwoty środków z FP przeznaczone na zwrot opłaconych przez spółdzielnie 
socjalne wydatków obejmujących część wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy 
odpowiadających składce na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. (w tys. zł) 

województwo 

kwota całkowita 
wydatków z Funduszu 

Pracy na w województwie 
(w tys. zł) 

powiat 

 
kwota 

wydatkowana 
przez dany PUP  

(w tys. zł) 
 

kujawsko-pomorskie  197,8 

włocławski 17,5 

m. Bydgoszcz 90,9 

inowrocławski 25,8 

toruński 40,2 

tucholski 23,4 

lubelskie  37,9 
chełmski 22,3 

włodawski 15,6 

lubuskie  18,6 
nowosolski 17,5 

żagański 1,1 

łódzkie  227,6 

kutnowski 0,1 

łęczycki 33,5 

wieruszowski 3,3 

m. Łódź 178,7 

piotrkowski 11,3 

skierniewicki 0,7 

małopolskie  88,0 

gorlicki 9,7 

oświęcimski 11,4 

tarnowski 28,1 

m. Kraków 38,8 

mazowieckie  18,7 

siedlecki 7,9 

sokołowski 2,4 

m. Płock 8,4 

opolskie  9,7 krapkowicki 9,7 

podkarpackie  176,0 

brzozowski 2,4 

dębicki 14,0 

jarosławski 8,2 

kolbuszowski 14,5 

leżajski 12,2 

lubaczowski 54,9 

przemyski 50,7 
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Źródło: Departament Funduszy w MRPiPS. 

 

W 2015 r. wydatków z FP na ww. działanie dokonano we wszystkich  

16 województwach na łączną kwotę 1764,9 tys. zł. Największe kwoty środków wykorzystano 

w województwie pomorskim (405,0 tys. zł) gdzie kwota wydatkowanych z tego tytułu środków 

znacznie przewyższyła kwoty wydatkowane w następnych w kolejności województwach: 

kujawsko-pomorskim (198,2 tys. zł), podkarpackim (158,5 tys. zł) oraz podlaskim (147,0 tys. 

zł). Najniższe wydatki z FP z tytułu zwrotu opłaconych przez spółdzielnie socjalne wydatków 

na część wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających składce  

rzeszowski 19,1 

podlaskie  135,6 

białostocki 24,0 

łomżyński 72,3 

suwalski 39,3 

pomorskie  108,5 

chojnicki 39,1 

kartuski 33,7 

pucki 11,5 

słupski 18,8 

m. Gdańsk 5,4 

śląskie  60,5 

m. Częstochowa 41,9 

gliwicki 3,5 

m. Tychy 9,0 

m. Bytom 6,1 

świętokrzyskie 75,7 

buski 9,4 

końskie 0,8 

ostrowiecki 7,2 

starachowicki 46,4 

m. Kielce 11,9 

warmińsko-mazurskie 47,9 m. Olsztyn 47,9 

wielkopolskie 43,7 

kępiński 3,1 

kościański 1,1 

ostrowski 2,1 

pilski 21,3 

pleszewski 16,1 

zachodniopomorskie 31,6 
białogardzki 19,6 

łobeski 12,0 

łącznie 1277,8  1277,8 
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na ubezpieczenia społeczne odnotowano w województwie opolskim (18,5 tys. zł) oraz 

zachodniopomorskim (25,8 tys. zł) 

 

 
Tabela 6 – Kwoty środków z FP przeznaczone na zwrot opłaconych przez spółdzielnie 
socjalne wydatków obejmujących część wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy 
odpowiadających składce na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. (w tys. zł) 

województwo 

 

kwota całkowita 

wydatków z Funduszu 

Pracy na w województwie 

(w tys. zł) 

powiat 

kwota 

wydatkowana 

przez dany PUP  

(w tys. zł) 

dolnośląskie  76,3 

górowski 27,4 

lubiński 19,0 

świdnicki 10,0 

wałbrzyski 18,2 

wrocławski 1,7 

kujawsko-pomorskie 198,2 

włocławski 2,1 

m. Bydgoszcz 79,3 

inowrocławski 28,6 

toruński 43,8 

tucholski 7,2 

nakielski 20,8 

tucholski 16,4 

lubelskie  101,1 

chełmski 17,8 

włodawski 3,1 

świdnicki 4,2 

radzyński 16,5 

janowski 10,0 

łukowski 3,9 

bialski 42,1 

zamojski 3,5 

lubuskie  41,4 

nowosolski 7,6 

gorzowski 13,3 

żorski 4,8 

żagański 15,7 

łódzkie 139,2 

łęczycki 3,2 

wieruszowski 0,4 

m. Łódź 132,4 
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piotrkowski 3,2 

małopolskie  127,3 

gorlicki 60,6 

oświęcimski 27,2 

m. Kraków 34,0 

brzeski 5,5 

mazowieckie  49,3 

siedlecki 5,8 

ostrowski 35,3 

m. Płock 8,2 

opolskie  18,5 

krapkowicki 4,8 

oleski 9,4 

m. Opole 4,3 

podkarpackie  158,5 

brzozowski 3,3 

dębicki 1,8 

jarosławski 30,2 

leżajski 23,5 

lubaczowski 27,3 

przemyski 3,3 

tarnobrzeski 9,1 

strzyżowski 8,4 

sanocki 10,0 

ropczycki 18,4 

niski 9,3 

łańcucki 13,9 

podlaskie  147,0 

białostocki 9,5 

łomżyński 87,5 

suwalski 42,0 

kolneński 3,5 

bielski 4,5 

pomorskie  405,0 

chojnicki 98,5 

kartuski 47,9 

pucki 54,9 

słupski 26,9 

sztumski 20,0 

m. Gdańsk 32,9 

m. Gdynia 123,9 

śląskie  95,1 m. Częstochowa 59,5 
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Źródło: Departament Funduszy w MRPiPS. 

 

Jednorazowe wsparcie finansowe na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) 

 Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba niepełnosprawna zarejestrowana  

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca  

w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą,  

nie więcej jednak, niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli  

nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.17 

Wysokość środków z PFRON przekazanych osobom niepełnosprawnym na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej w ujęciu ogólnym za lata 2012–2015, a także szczegółowym 

za lata 2014–2015 przedstawiono w poniższych tabelach.  

                                                           
17 Art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

gliwicki 8,2 

m. Tychy 2,2 

jastrzębski 2,9 

pszczyński 22,3 

świętokrzyskie 63,8 

buski 8,8 

ostrowiecki 2,4 

starachowicki 31,9 

m. Kielce 12,6 

włoszczowski 2,7 

kielecki 5,4 

warmińsko-mazurskie 43,8 
m. Olsztyn 26,5 

ostródzki 17,3 

wielkopolskie 74,6 

kościański 32,8 

ostrowski 18,5 

pilski 9,7 

wągrowiecki 6,6 

szamotulski 4,2 

krotoszyński 2,8 

zachodniopomorskie 25,8 
białogardzki 11,0 

łobeski 14,8 

łącznie 1764,9  1764,9 
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Tabela 7 – Wysokość środków wydatkowanych z PFRON na wniesienie wkładu  
do spółdzielni socjalnej w latach 2012–2015 

rok 2012 2013 2014 2015 

wysokość przekazanych  

w danym roku środków 

1 077 130,00  

zł  

548 644,00  

zł 

430 010,00  

zł  

479 680,00      

zł 

liczba osób 

niepełnosprawnych, 

którym przyznano 

jednorazowo środki 

finansowe 

44 20 19 14 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Tabela 8 – Wysokość środków wydatkowanych z PFRON na wniesienie wkładu  
do spółdzielni socjalnej w latach 2014–2015 (w zł) 

województwo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, realizacja zadania  

w latach 2012-2013 

rok 2014 rok 2015 

 

liczba osób, 

które otrzymały 

środki 

finansowe 

 

kwota 

przyznanych 

środków 

 

liczba osób, 

które otrzymały 

środki 

finansowe 

 

kwota 

przyznanych 

środków 

dolnośląskie 1 40 350 zł 0 0 

kujawsko-pomorskie 8 135 000  0 0 

lubelskie 0 0 0 0 

lubuskie 0 0 2 90 800  

łódzkie 0 0 0 0 

małopolskie 2 40 000  2 36 260  

mazowieckie 0 0 0 0 

opolskie 0 0 0 0 

podkarpackie 0 0 0 0 

podlaskie 0 0 2 73 320  

pomorskie 2 45 700  6 230 000  

śląskie 3 90 000  0 0 

świętokrzyskie 1 25 000  0 0 

warmińsko-

mazurskie 
1 21 000  1 19 300  
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wielkopolskie 1 32 960  1 30 000  

zachodniopomorskie 0 0 0 0 

łącznie 19  430 010 zł 14 479 680 zł 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS. 

Zwolnienie z opłat sądowych założycieli spółdzielni socjalnych 

 Spółdzielnie socjalne, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych zostały zwolnione z obowiązku uiszczania opłat sądowych  

od wniosku o wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków  

o zmianę wpisu oraz opłat za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ww. ustawy, zwolnienie z opłat sądowych 

traktowane jest jako pomoc de minimis. 

 

Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych 

 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) dochody spółdzielni socjalnych 

wydatkowane w roku podatkowym na cele związane ze społeczno-zawodową reintegracją jej 

członków są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części niezaliczonej 

do kosztów uzyskania przychodów. 

 

Uproszczona rachunkowość   

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) 

zmieniła katalog jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). Związane było to  

z wprowadzeniem do ustawy definicji jednostki mikro oraz miało to służyć uporządkowaniu 

katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości i zapewnieniu 

spójności pomiędzy jej przepisami. Do głównych zmian w powyższym zakresie należało 

wykreślenie z katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 

równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W obowiązującym stanie prawnym 

spółdzielnie socjalne, jako osoby prawne, powinny prowadzić księgi rachunkowe bez względu 

na wielkość osiąganych przychodów, z uwzględnieniem możliwych uproszczeń 

przewidzianych tą ustawą. 

Ww. nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości został dodany 

przepis art. 3. Ust. 1a, zgodnie z którym jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są m.in.: 

1) spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, również w organizacji), inne osoby prawne, 

(...) które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz  

w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających 

działalność  

w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej 

dwóch  

z następujących trzech wielkości: 
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 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów  

za rok obrotowy, 

 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. 

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 

fundacje, (...) – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. 

O tym czy jednostka będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych  

w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z innych 

przywilejów określonych dla jednostki mikro decyduje organ zatwierdzający. Podkreślić należy, 

że skorzystanie z wprowadzonych rozwiązań nie jest obowiązkowe. Jednostki mikro mogą,  

ale nie muszą z nich korzystać. To organ zatwierdzający sprawozdanie decyduje czy jednostka 

ma posiadać status jednostki mikro czy też nie. Aby jednak móc korzystać z tych uproszczeń, 

organ zatwierdzający w danym podmiocie musi podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. 

Uchwała ta musi zostać podjęta przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego  

za dany rok. Tym samym spółdzielnie socjalne mogą prowadzić uproszczoną ewidencję 

rachunkową jako jednostki mikro, o ile spełniają ww. warunki. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż  ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  

o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) do ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości został dodany przepis art. 3 ust. 1c, zgodnie z którym 

jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są m.in.: 

1)   spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, również w organizacji), inne osoby prawne, 

(...), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów  

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość  

w walucie polskiej 1 200 000 euro, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych  

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku 

obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym 

ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo 

prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym,  

w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób 

określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

a)  17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

c)  50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie (…) 

– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

sprawozdania finansowego (…) 

O tym czy jednostka będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych  

w załączniku nr 5 do ustawy oraz z innych przywilejów określonych dla jednostki małej  

decyduje organ zatwierdzający. Analogicznie jak w przypadku jednostki mikro. Tym samym 

spółdzielnie socjalne mogą prowadzić uproszczoną ewidencję rachunkową jako jednostki 

małe, o ile spełniają ww. warunki. 
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Podsumowując ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości umożliwia jednostkom 

mikro i jednostkom małym prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej i sporządzanie 

uproszczonego sprawozdania finansowego. Zatem spółdzielnie socjalne mogą prowadzić 

uproszczoną ewidencję rachunkową, o ile spełniają warunki do zaliczenia ich bądź to  

do jednostek mikro, bądź to do jednostek małych. 

 

Wsparcie wolontariuszy 

 Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej  

w zakresie prowadzonej przez tę spółdzielnię działalności pożytku publicznego,  

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Zlecenie zadania publicznego 

 Spółdzielnie socjalne mają prawo uczestniczenia, na zasadach analogicznych  

jak organizacje pozarządowe, w realizacji zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Z dostępnych aktualnie danych gromadzonych przez Departament Pożytku 

Publicznego18 w MRPiPS w ramach monitoringu ww. ustawy wynika, iż w 2014 r. w formule 

powierzania realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej, spółdzielnie 

socjalne złożyły w ramach otwartych konkursów ofert 328 ofert, z czego podpisano 308 

umów, w ramach których przekazano spółdzielniom socjalnym 19 761 313 zł. W ramach 

formuły wspierania realizacji zadań publicznych w 2014 r. w drodze otwartych konkursów 

ofert, do organów administracji publicznej wpłynęło 5110 ofert złożonych przez spółdzielnie 

socjalne, podpisano ostatecznie 4754 umowy, zgodnie z którymi przekazano spółdzielniom 

socjalnym 435 945 596 zł.   

Tabela 9 – Zadania publiczne zlecane w 2014 r. przez instytucje administracji publicznej 
spółdzielniom socjalnym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

 2014 

powierzanie wspieranie 

liczba złożonych ofert  328 5110 

liczba podpisanych umów ogółem 308 4754 

wysokość środków przekazanych 

spółdzielniom socjalnym na podstawie 

otwartego konkursu ofert  

19 761 313 zł 435 945 596 zł 

Źródło: Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS. 

 

 

                                                           
18 Z uwagi na harmonogram prac nad sprawozdaniem z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządzanym w okresach dwuletnich, aktualnie dostępne są jedynie dane 
dot. roku 2014.  
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Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 

 W ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ustawodawca określił przepisy umożliwiające zamawiającym 

realizację celów społecznych w procesie udzielania zamówień publicznych. Art. 22 ust. 2 

ustawy – Prawo zamówień publicznych zezwala zamawiającemu na dokonanie zastrzeżenia,  

że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy19, u których ponad 50% 

zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Zastrzeżenie takie zamawiający umieszcza w ogłoszeniu  

o zamówieniu. 

Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy zamawiający może określić w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia 

osób:  

a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których 

mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) innych osób, niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach  

o zatrudnieniu socjalnym. 

- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej  

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

Aktualnie dostępne informacje, zawarte w sprawozdaniach Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, przedstawiają dane o liczbie 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający, zgodnie z art. 22 

ustawy – Prawo zamówień publicznych zastrzegł, że o udzielnie zamówienia publicznego 

mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby 

niepełnosprawne. Z dostępnych danych wynika, iż w 2014 r.  w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (BZP) ogłoszono 183 postępowania, w których dokonano wyżej 

przedstawionego zastrzeżenia, co stanowiło 0,13% ogólnej liczby zamówień.   

Dla porównania ww. danych w kontekście danych za poprzednie lata warto przypomnieć,  

iż w 2011 r. było 325 postępowań, 0,19%; w 2012 r. – 240 postępowań, 0,14%, a w 2013 r. – 

400 postępowań, 0,23%.  

 

Tabela 10 – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający 
zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których 
ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w latach 2011-2014* 

rok 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

liczba ogłoszeń w 

danym roku 
325 240 400 183 

                                                           
19 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają określone w ustawie warunki, 
w tym także spółdzielnie socjalne. 

http://lexint/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a29u4p1l%28c%29:nr=3&full=1
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% ogólnej liczby 

zamówień w 

danym roku 

0,19 % 0,14 % 0,23 % 0,13% 

Źródło: Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 i 2014 r. 

 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ww. ustawy, która wynika z konieczności wdrożenia do 

dnia 18 kwietnia 2016 r. do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego 

i Rady :  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 94 z 28.03.2014, str. 65), zwanej „dyrektywą klasyczną ”, oraz  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 

2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), zwanej „dyrektywą 

sektorową”. 

Przepisy wynikające z nowych dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych 

wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych warunkach realizacji zamówień publicznych, 

m.in. poszerzają możliwości uwzględniania kwestii społecznych przy udzielaniu zamówień. 

 Należy zwrócić uwagę, iż instrument wspierania spółdzielni socjalnych w tym obszarze 

został zawarty także w ustawie o spółdzielniach socjalnych, w której zgodnie  

z nowelizacją dokonaną poprzez uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) do ustawy  

o spółdzielniach socjalnych dodano nowy art. 15a, zgodnie z którym jednostka sektora 

finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych może zastrzec,  

że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na 

podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

Informacja o dokonaniu takiego zastrzeżenia musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie 

procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten stanowi wyraźną dyrektywę 

dla samorządów co do kształtowania sposobu wydawania pieniędzy publicznych, a także 

wzmacnia pozycję sektora spółdzielczości socjalnej w ubieganiu się o zamówienia publiczne20 

 

Inne formy wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządu terytorialnego 

 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych, działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności przez:  

                                                           
20 Na podstawie projektu aktualizacji komentarza do ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych  
autorstwa  Barbary Godlewskiej – Bujok i Cezarego Miżejewskiego, opracowanego w 2016 r. na zlecenie DPP w 
MRPiPS. 
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 dotacje; 

 pożyczki; 

 poręczenia, o których mowa w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych; 

 usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym 

i marketingowym; 

 zrefundowanie kosztów lustracji. 

Charakter, możliwy zakres i warunki udzielania pomocy spółdzielniom socjalnym  

w powyższych formach określono w art. 15 ust. 2–7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych.  

 

Europejski Fundusz Społeczny 

 Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej było jednym 

z celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. W Programie w ramach 

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej przewidziano, Cel szczegółowy 2, Wzmocnienie 

i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.  

W przyjętym 13 marca 2008 r. Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, w ramach Priorytetu VII pojawiło się Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w którym Poddziałanie 7.2.2. odnosiło się wprost  

do wsparcia ekonomii społecznej. Jego celem było wyłanianie w konkursach instytucji 

otoczenia sektora ekonomii społecznej, oferujących usługi na rzecz podmiotów ekonomii 

społecznej. Liczbę spółdzielni socjalnych utworzonych dzięki wsparciu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 11 – Liczba spółdzielni socjalnych oraz liczba miejsc pracy utworzonych w latach 
2014–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

województwo 

liczba utworzonych spółdzielni 

socjalnych 

liczba miejsc pracy utworzonych w 

spółdzielniach socjalnych 

2014 2015 2014 2015 

dolnośląskie 26 0 135 0 

kujawsko-pomorskie 17 1 90 10 

lubelskie 8 20 51 139 

lubuskie 6 14 11 95 

łódzkie 8 0 41 0 

małopolskie 25 0 186 0 

mazowieckie 24 8 218 27 

opolskie 17 3 96 7 
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podkarpackie 14 0 41 0 

podlaskie 18 0 85 0 

pomorskie 28 1 167 9 

śląskie 29 5 179 0 

świętokrzyskie 15 0 86 0 

warmińsko-

mazurskie 
27 1 144 11 

wielkopolskie 42 40 324 235 

zachodniopomorskie 11 0 33 60 

łącznie 315  93 1887 593 

źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. 

Tabela 12 – Liczba osób objętych wsparciem pomostowym21 w latach 2014–2015 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 

województwo 

 

liczba osób 

objętych 

wsparciem 

pomostowym 

dla 

spółdzielni 

socjalnych - 

ogółem 

liczba osób 

objętych 

wsparciem 

pomostowym 

- wsparcie 

finansowe 

liczba osób 

objętych 

wsparciem 

pomostowym 

- wsparcie 

szkoleniowo-

doradcze 

liczba osób 

objętych 

wsparciem 

pomostowym 

- 

otrzymywane 

do 6 

miesięcy 

 

liczba osób 

objętych 

wsparciem 

pomostowym 

- 

otrzymywane 

do  12 

miesięcy* 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

dolnośląskie 135 17 135 17 135 17 0 0 135 17 

kujawsko- 

pomorskie 
75 38 52 23 70 33 32 6 20 17 

lubelskie 42 118 42 118 42 118 0 88 42 30 

lubuskie 11 95 11 95 11 80 11 55 0 40 

                                                           
21 Wsparcie pomostowe - wsparcie ukierunkowane na zapewnienie stabilności funkcjonowania i przygotowanie 
do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, realizowane w formie finansowej oraz 
w formie zindywidualizowanych usług. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego 
świadczenia, a także  jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowywane do indywidualnych 
potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest  świadczone przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest 
przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania  podstawowych kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona  
o liczbę  utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.  
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łódzkie 193 0 193 0 193 0 5 0 188 0 

małopolskie 156 91 156 91 152 58 79 1 77 90 

mazowieckie 485** 173** 280 110 205 63 208 54 72 56 

opolskie 80 65 80 65 69 62 74 6 6 59 

podkarpackie 131 30 131 30 131 30 19 0 112 30 

podlaskie 85 0 85 0 85 0 3 0 82 0 

pomorskie 167 83 167 83 167 83 0 4 167 79 

śląskie 247 0 247 0 165 0 59 0 188 0 

świętokrzyskie 86 56 86 56 86 56 20 15 66 41 

warmińsko-

mazurskie 
228 21 228 21 124 11 51 6 177 15 

wielkopolskie 236 133 120 123 216 51 5 87 115 36 

Zachodnio-

pomorskie 
60 88 60 88 60 88 0 0 60 88 

łącznie - -  
2 

073 
920 1 911 750 566 322 1 507 598 

* Dane dotyczące wsparcia pomostowego otrzymywanego do 12 miesięcy nie zawierają informacji nt. wsparcia 
otrzymywanego do 6 miesięcy (kategorie rozłączne). 
** Dane z woj. mazowieckiego pokazują sumę wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego. 
źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. 

Pilotażowy program pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych 

 Pilotażowy fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych ma charakter 

ogólnokrajowy i został uruchomiony w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie inżynierii 

finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (Działanie 1.4 PO KL). 

 Program ma na celu zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej22 (PES), 

prowadzącym działalność gospodarczą, dostępu do preferencyjnych, niskooprocentowanych 

                                                           
22 Podmioty działające w sferze ekonomii społecznej do których zalicza się przedsiębiorstwa społeczne, będące 

fundamentem ekonomii społecznej (w tym spółdzielnie socjalne); podmioty reintegracyjne, służące reintegracji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest 
oparta na ryzyku ekonomicznym; podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku  
z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 
działalności komercyjnej. Patrz szerzej w: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty uchwałą nr 
164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programy pod nazwą „Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. poz. 811). Należy również zauważyć, że Zakłady Aktywności Zawodowej 
zostały umieszczone w dwóch kategoriach (podmioty reintegracyjne i sfera gospodarcza) wynika z ich 
hybrydowego charakteru, uznanego m.in. Decyzją KE K(2007)3050 z dnia 27 czerwca 2007 r. i mającego 
umocowanie w polskim jak i europejskim prawodawstwie. 
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pożyczek oraz bezpłatnego doradztwa. Na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), beneficjentem systemowym,  

tj. Menedżerem Funduszu Powierniczego w Projekcie został Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Zadaniem BGK jest m.in. inwestowanie środków Projektu w fundusze pożyczkowe 

obsługiwane przez Pośrednika Finansowego, którym w wyniku przeprowadzonego przetargu 

zostało Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE). Zadaniem TISE 

jako Pośrednika Finansowego jest udzielanie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej,  

a także świadczenie usług doradztwa na rzecz tych PES, z którymi zawarte zostały umowy 

pożyczki. Doradztwo ma pomóc PES w efektywnym wykorzystaniu środków z uzyskanych 

pożyczek oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju ich działalności. 

Budżet Projektu wynosi 30 mln zł. Środki na jego realizację w 85% pochodzą z EFS natomiast 

w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie podmioty 

ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą 

przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę. Podmioty wnioskujące 

muszą posiadać status mikro- lub małego przedsiębiorstwa i posiadać zdolność kredytową. 

Ponadto inwestycja musi być rentowna, a planowane przedsięwzięcie musi być zgodne  

z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą i wpływać na rozwój działalności, w tym 

m.in. zwiększać przychody lub poziom zatrudnienia. Pożyczka udzielana jest na 

preferencyjnych warunkach. Maksymalna kwota pożyczki to 100 000 zł. Pożyczki mogą zostać 

udzielone nawet na 100% wartości zaplanowanego przedsięwzięcia. Oprocentowanie wynosi 

50% stopy redyskonta weksli, a w przypadku spełnienia dodatkowych warunków – 25%. 

Przedsiębiorstwa społeczne23 nie ponoszą kosztów prowizji i opłat związanych z udzieloną 

pożyczką, mogą także uzyskać 6 miesięczną karencję w spłacie kapitału.  

W okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014–2015 najwięcej pożyczek udzielono 

spółdzielniom socjalnym w województwie wielkopolskim gdzie wspartych w drodze 

preferencyjnej pożyczki zostało 26 spółdzielni socjalnych. Najmniej pożyczek udzielono 

natomiast w województwach: świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim, gdzie pożyczek 

udzielono po 4 spółdzielniom socjalnym.  

Według stanu na dzień 31 maja 2016 r. od początku realizacji pilotażowego programu 

pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych preferencyjnych pożyczek udzielono 219 

spółdzielniom socjalnym na łączną kwotę 15 664 496 zł. Pożyczki będą udzielane jeszcze  

do końca 2016 r. 

                                                           
 
23 Będące fundamentem ekonomii społecznej podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, wyodrębnione 
pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Celem działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych 
jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub świadczenie usług 
społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych. Przedsiębiorstwa 
społeczne nie rozdzielają zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznaczają  
go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części  
na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub  
na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo. 
Przedsiębiorstwa społeczne są zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-
doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są 
ograniczone limitami. Patrz szerzej w: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty uchwałą nr 164 
Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.  
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Liczbę pożyczek udzielonych spółdzielniom socjalnym w podziale na województwa  

oraz wysokość środków finansowych przekazanych w tej formie spółdzielniom socjalnym  

w okresie sprawozdawczym 2014–2015 przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 13 – Liczba preferencyjnych pożyczek oraz kwoty środków udzielonych 
spółdzielniom socjalnym w ramach pilotażowego funduszu pożyczkowego  
dla przedsiębiorstw społecznych w latach 2014–2015 w podziale na województwa 

województwo 
liczba pożyczek 

udzielonych w latach 2014-
2015 

 

kwota środków przekazanych  

spółdzielniom socjalnym w 

latach 2014-2015 formie 

pożyczek w ramach 

województwa (w tys. zł) 

 

dolnośląskie 13 1 170  

kujawsko-pomorskie 6 336,6 

lubelskie 5 303,7  

lubuskie 5 373  

łódzkie 19 1 491,5  

małopolskie 13 1 055 

mazowieckie 6 590  

opolskie 8 662  

podkarpackie 11 923  

podlaskie 8 555 

pomorskie 16 1 102,8 

śląskie 20 1 577,7 

świętokrzyskie 4 185 

warmińsko-mazurskie 14 904,8  

wielkopolskie 26 1 400,6 

zachodniopomorskie 4 130,6 

suma 178 12 761,3 tys. zł 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PFIO) na lata 2014–2020 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 stanowi propozycję 

kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji 

pozarządowych. Celem głównym PFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne. Realizacja PFIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się  

w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację  

i monitoring polityk publicznych. Szczególnie istotne jest orientowanie się organizacji 
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pozarządowych na społeczności lokalne, w których funkcjonują oraz realizację swojej misji.  

W ramach PFIO na lata 2014–2020 o środki na realizację działań mogą występować także 

spółdzielnie socjalne. Zgodnie z danymi gromadzonymi przez Departament Pożytku 

Publicznego w MRPiPS w roku 2014 w otwartym konkursie ofert spółdzielnie socjalne złożyły 

łącznie 63 oferty z czego dofinansowanie realizacji zadania przyznano ostatecznie  

6 spółdzielniom socjalnym. W 2015 r. o dofinansowanie w ramach PFIO aplikowało 115 

spółdzielni socjalnych z czego dofinansowanie uzyskało 8 spółdzielni. Warto zwrócić uwagę, 

że na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrastała liczba wniosków o dofinansowanie, 

składanych przez spółdzielnie socjalne w ramach PFIO, jednak niewielka liczba wnioskujących 

spółdzielni socjalnych otrzymuje dofinansowanie. Biorąc pod uwagę dostępne dane za okres 

2012–2015, średnio rocznie na 67 złożonych przez spółdzielnie socjalne wniosków 

dofinansowanie otrzymywało 9 spółdzielni socjalnych.  

Tabela 14 – Liczba wniosków o dofinansowanie złożonych przez spółdzielnie socjalne  
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015 

rok 2012 2013 2014 2015 

dofinansowane 14 7 6 8 

niedofinansowan

e 
29 38 57 107 

złożone wnioski 

ogółem  
43 45 63 115 

Źródło: Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS. 

 

2. Monitorowanie sektora ekonomii społecznej 

Obszar spółdzielczości socjalnej odgrywa istotną rolę w sektorze ekonomii społecznej.  

Jak wspomniano we wprowadzeniu, spółdzielnie socjalne – poprzez stwarzanie możliwości 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 

inicjowanie oddolnych procesów samoorganizacji i przedsiębiorczości jest obszarem, który 

z różnych względów należy wspierać.  

Sektor spółdzielni socjalnych w Polsce jest dynamiczny, jednakże dane o jego 

funkcjonowaniu są fragmentaryczne, bowiem żadna instytucja nie gromadziła dotychczas 

systematycznych informacji na temat działalności spółdzielni socjalnych. Jednocześnie 

adekwatne wsparcie jest możliwie jedynie wtedy, gdy istnieje wiedza o problemach z jakimi 

boryka się środowisko spółdzielców socjalnych. Im większy jest zakres tej wiedzy, im jest ona 

bardziej dogłębna, tym większe są szanse na adekwatne (tj. dobrze ukierunkowane  

i wyposażone w odpowiednio dobrane instrumenty) wsparcie spółdzielni socjalnych.  

Kompleksowe badanie sektora spółdzielczości w Polsce w formie ogólnopolskiego 

badania ankietowego pn. Monitoring spółdzielni socjalnych zostało przeprowadzone przez MRPiPS 

dwukrotnie: po raz pierwszy w 2012 r., następnie w 2014 r. Celem badań było pozyskanie 

kompleksowej wiedzy o tych podmiotach, zdiagnozowanie ich kondycji ekonomicznej  

i społecznej, poznanie realnej pozycji na rynku pracy, poznanie opinii spółdzielców socjalnych 



34 
 

na temat warunków, w jakich działają oraz problemów, które dotyczą ich organizacji. Badania 

objęły okresy sprawozdawcze: 2010–2011 oraz 2012–2013 i stanowiły podstawę dla 

przygotowania informacji przedkładanych przez Radę Ministrów Sejmowi i Senatowi RP 

zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.  

 

2.1.  Główne założenia, cele i metodologia badawcza monitoringu spółdzielni 
socjalnych za lata 2014–2015 

W opracowaniu, obejmującym okres 2014–2015 przedstawiono szczegółowo dane  

za 2014 r. pozyskane w ramach terenowego badania ankietowego spółdzielni socjalnych 

zrealizowanego na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego24 w projekcie systemowym  

pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci 

współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego  

ze środków EFS w ramach PO KL, nad którym nadzór merytoryczny sprawował DPP  

w MRPiPS, a także dane dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2015 r. 

zgromadzone w ramach badania przeprowadzonego przez DPP w MRPiPS w 2016 r. 

Badanie przeprowadzone na zlecenie UW ze względu na przyjęte założenia badawcze 

i formę, w jakiej zostało przeprowadzone25 pozwoliło uzyskać pełne dane o funkcjonowaniu 

515 spółdzielni socjalnych, a więc większości aktywnych podmiotów, co stanowi dotychczas 

nieosiągany poziom zwrotu wypełnionych ankiet26. W analizie sektora spółdzielni socjalnych 

przeprowadzonej na zlecenie UW wykorzystano również inne źródła informacji, szczególnie 

dane pochodzące z rejestrów administracyjnych, w szczególności KRS i REGON.  

Z uwagi na okres realizacji ww. projektu systemowego i przyjęty harmonogram 

wdrażania poszczególnych działań, możliwe było zorganizowanie i przeprowadzenie badania 

ankietowego dotyczącego funkcjonowania spółdzielni socjalnych w roku 2014. 

Mając na uwadze przyjęty okres sprawozdawczy obejmujący okres 2014–2015, w DPP 

przeprowadzono także badanie uzupełniające dotyczące funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych w 2015 r. Badanie to przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI27  

                                                           
24 Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum BIOSTAT Sp. Z o.o.; BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j., 
z siedzibą w Rybniku. 
25 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przy udziele ankieterów, których zadaniem było nawiązanie 
kontaktu ze spółdzielniami socjalnymi, dostarczenie formularza ankiety, podtrzymywanie bieżącego kontaktu  
z przedstawicielami spółdzielni oraz odebranie wypełnionego formularza. 
26 W trakcie badania nawiązano kontakt z 909 spółdzielniami socjalnymi, figurującymi w rejestrze REGON,  
co stanowiło 70% ogółu spółdzielni socjalnych widniejących w tym rejestrze. W ramach podzbiorowości 
spółdzielni socjalnych, do których nie udało się dotrzeć, a zatem w grupie 399 spółdzielni socjalnych, 
zdecydowana większość nie istniała, zaś w pozostałych przypadkach, pomimo podejmowanych prób,  
ze spółdzielniami socjalnymi nie udało się nawiązać jakiegokolwiek kontaktu. 
Warto podkreślić także, że wśród spółdzielni socjalnych, do których ankieterom udało się dotrzeć (909 
spółdzielni), blisko 25% podmiotów odmówiło uczestnictwa w badaniu. Ostatecznie w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym na zlecenie UW, udało się zgromadzić 689 wypełnionych ankiet, z czego 515 uzyskanych 
ankiet przedstawia kompleksowe dane dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2014 r. Pozostałe 174 
podmioty ze względu na krótki okres prowadzenia działalności lub nierozpoczęcie działalności, zakończyło 
uczestnictwo w badaniu po udzieleniu ogólnych informacji dotyczących spółdzielni socjalnej. 
27 CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – technika badawcza polegająca na przeprowadzeniu badania 
ankietowego nadzorowanego  przez system komputerowy. W ramach tej techniki badawczej ankieta jest 
samodzielnie wypełniana przez respondenta. Badane spółdzielnie socjalne otrzymały wiadomość e-mail, 
zawierającą najważniejsze informacje dotyczące badania wraz z linkiem do ankiety i indywidualnym kodem 
dostępu, który umożliwiał wypełnienie ankiety i jej automatyczne odesłanie do DPP. 
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na zbiorowości spółdzielni socjalnych, które wzięły udział w badaniu ankietowym 

przeprowadzonym na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego, z wykorzystaniem jednakowego 

formularza ankiety. Z uwagi na zastosowanie odmiennej metodologii badawczej i związany  

z tym niski poziom zwrotu wypełnionych ankiet, uzyskane w ramach badania wyniki okazały 

się nieporównywalne.  

Z uwagi na powyższe, a także mając na uwadze doświadczenia zgromadzone  

w ramach realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć badawczych poświęconych 

spółdzielczości socjalnej w Polsce, które wykazały niską dynamikę zmian sektora 

spółdzielczości socjalnych, w niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono dane 

dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2014 r. Informacje  zgromadzone  

w ramach badania przeprowadzonego przez DPP w MRPiPS za 2015 r., ze względu  

na  zastosowanie w badaniu odmiennej w stosunku do badania przeprowadzonego  

na zlecenie UW metodologii badawczej i związany z tym niski poziom zwrotu wypełnionych 

ankiet oraz brak możliwości porównywania i generalizacji uzyskanych danych zostały 

przedstawione w formie poglądowego podsumowania wyników.  

 

2.2. Opis zbiorowości spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu 

ankietowym  dotyczącym funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

Szczegółowe zestawienie przedstawiające liczbę wszystkich spółdzielni socjalnych, które 

wzięły udział w pełnym badaniu ankietowym w podziale na województwa, przedstawia 

poniższa tabela.  

Tabela 15 – Podział spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu ankietowym za 2014 
r. według siedziby spółdzielni socjalnej 
 

województwo 
liczba spółdzielni powstałych, które wzięły 

udział w badaniu ankietowym 

dolnośląskie 24 

kujawsko-pomorskie 21 

lubelskie 19 

lubuskie 17 

łódzkie 58 

małopolskie 32 

mazowieckie 49 

opolskie 16 

podkarpackie 60 

podlaskie 17 

pomorskie 25 

śląskie 44 
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świętokrzyskie 11 

warmińsko-mazurskie 49 

wielkopolskie 53 

zachodniopomorskie 20 

suma 515 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS. 

 

3. Najważniejsze informacje dotyczące spółdzielni socjalnych. 

Poniżej w formie wprowadzenia do analizy danych zgromadzonych w badaniu 

ankietowym przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące sektora spółdzielczości 

socjalnej pochodzące z rejestrów administracyjnych, w szczególności zaś Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego 

Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). 

 

3.1. Struktura spółdzielni socjalnych według czasu funkcjonowania 

Okres funkcjonowania spółdzielni socjalnych stanowi wyznacznik doświadczenia 

spółdzielni socjalnych, szczególnie w kontekście działalności gospodarczej. Zgodnie  

z informacjami dostępnymi w rejestrze REGON, w 2014 r. udział spółdzielni socjalnych 

funkcjonujących najkrócej, a więc do 1 roku był zbliżony do udziału spółdzielni socjalnych 

funkcjonujących najdłużej, a zatem 5 lat i więcej (po 25,1 %). Warto zauważyć, iż łącznie 

niemal 50% stanowiły spółdzielnie socjalne, które prowadziły działalność do 2 lat,  

co potwierdza, że spółdzielczość socjalna jest wciąż stosunkowo nową formą działalności 

gospodarczej w Polsce.   

Wykres 2 – Struktura spółdzielni socjalnych w Polsce według czasu działalności na koniec 
2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie Izdebski A., Mering 
T., Ołdak A., Szarfenberg R., Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań, Warszawa 2015, str. 16. 

 

 

25,1 %

21,1 %

28,8 %

25,1 %

do roku od roku do dwóch lat od dwóch do pięciu lat pięć lat i więcej
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3.2. Przeciętny czas powstawania spółdzielni socjalnych  

Ważnym aspektem funkcjonowania spółdzielni socjalnych, przydatnym w analizie ich 

działalności, szczególnie na wczesnym etapie ich rozwoju jest czas powstawania spółdzielni 

socjalnych. Na podstawie informacji zawartych w rejestrze REGON dotyczących daty wpisu 

spółdzielni socjalnej do KRS oraz daty rozpoczęcia przez spółdzielnie socjalne działalności 

gospodarczej można określić średni czas upływający od momentu zarejestrowania spółdzielni 

do faktycznego rozpoczęcia aktywności, a więc czas potrzebny przeciętnie spółdzielniom 

socjalnym na rozpoczęcie działalności.  

W 2014 r. przeciętny czas pomiędzy zarejestrowaniem spółdzielni socjalnej, a rozpoczęciem 

przez nią działalności wynosił 7,6 dnia, co oznacza, że był on ponad cztery razy krótszy niż  

w roku 2007. O ile w 2007 r. spółdzielnie socjalne potrzebowały średnio ok miesiąca  

na rozpoczęcie działalności po uzyskaniu wpisu do KRS, to w następnym – 2008 r. czas ten 

był już o 10 dni krótszy. W kolejnych latach średni czas potrzebny spółdzielniom socjalnym 

na rozpoczęcie działalności ulegał stopniowemu skracaniu, aż do roku 2013 kiedy osiągnął 

najniższy odnotowany wynik – 7 dni. W 2014 r. wartość wskaźnika nieznacznie wzrosła. 

 

Wykres 3 – Przeciętny* czas powstawania spółdzielni socjalnych w latach 2007–2014 

(w dniach) 

_______________________________________________________________________________ 
* Średnia arytmetyczna. 
Źródło: Izdebski A., Mering T., Ołdak A., Szarfenberg R., Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań, 
Warszawa 2015, str. 19. 

 

 

4. Założyciele spółdzielni socjalnych, organizacja pracy w spółdzielniach i ich 

bieżące funkcjonowanie, rezultaty działalności. 

4.1.  Założyciele spółdzielni socjalnych 

 

Założycielami większości spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu 

ankietowym za 2014 r. były osoby fizyczne należące do katalogu osób określonych w art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Taką odpowiedź wskazało 

72,2 % spółdzielców. Pozostałe 27,8 % spośród spółdzielni socjalnych uczestniczących  

w badaniu ankietowym zostało założone przez osoby prawne do tego uprawnione, określone 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32,4

23,1

17,6
15,7

13,5
10

7 7,6
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w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, a więc 

organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne. Struktura 

założycielska spółdzielni socjalnych uległa zatem nieznacznej zmianie w stosunku do stanu 

odnotowanego w latach 2012–2013. Nadal niemal ¾ ogółu spółdzielni socjalnych a więc 

zdecydowaną większość stanowią podmioty, których założycielami są osoby fizyczne. 

Wykres 4 – Podział spółdzielni socjalnych ze względu na charakter podmiotów 
założycielskich w 2014 r. 

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

  

W  przypadku struktury założycielskiej spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby 

fizyczne dominującą grupę osób uczestniczących w zakładaniu spółdzielni socjalnych 

stanowiły osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Obecność wśród członków założycieli przynajmniej jednej osoby bezrobotnej 

zadeklarowało aż 70,7% badanych spółdzielni socjalnych. Drugą najczęściej wskazywaną 

grupą osób zakładających spółdzielnie socjalne były osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

których obecność w wśród założycieli spółdzielni socjalnych wskazała co czwarta spółdzielnia 

socjalna (24,8%). Trzecią najczęściej wskazywaną grupą założycieli były inne osoby niż te 

wskazane przez ustawodawcę w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (17,6% spółdzielni dokonało takiego wskazania). Możliwość założenia spółdzielni 

socjalnej przez osoby spoza wspomnianego katalogu została określona w art. 4 ust. 2 pkt 1 

ww. ustawy. Przepis ten należy rozpatrywać w związku z art. 5 ust. 5 dotyczącym członkostwa 

tych osób w spółdzielni socjalnej. Osoby takie mogą stać się członkami spółdzielni socjalnej 

„jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają 

pozostali członkowie tej spółdzielni”. W wymienionej ustawie nie określono żadnych 

wymogów, co oznacza, że zarówno założycielami, jak i członkami spółdzielni socjalnych mogą 

być dowolne osoby niepracujące lub pracujące, przy czym ich liczba nie może być większa niż 

50% ogólnej liczby założycieli. W gronie minimalnej liczby 5 osób uprawnionych do założenia 

27,8 %

72,2 %

osoby prawne osoby fizyczne
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spółdzielni socjalnej, mogą zatem znajdować się dwie osoby inne niż wymienione w art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych28.  

Zdecydowanie rzadziej wskazywanymi grupami osób, z których pochodziły osoby będące 

założycielami spółdzielni socjalnych były osoby uzależnione od alkoholu, które zakończyły 

program psychoterapii (6,6%), osoby bezdomne realizujące indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności (2,1%), chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie 

zdrowia psychicznego (1,6%), osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności  

w integracji ze środowiskiem (1,3%), a także osoby uzależnione od narkotyków i innych 

środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego (0,8%) 

Warto zauważyć, że w gronie badanych spółdzielni socjalnych nie było podmiotów, wśród 

założycieli których znajdowały się osoby będące uchodźcami w rozumieniu przepisów  

o pomocy społecznej. 

 

Wykres 5 – Osoby fizyczne będące założycielami spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

 

________________________________________________________________________  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

                                                           
28 Bujok-Godlewska B., Miżejewski C., Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, ZWP MPiPS  
w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego, Warszawa marzec 2012 r., str. 36. 
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 Wśród podmiotów prawnych będących założycielami spółdzielni socjalnych  

osób prawnych najliczniejszą grupę stanowiły organizacje pozarządowe. Aż 83,4% spółdzielni 

socjalnych zadeklarowało, że wśród założycieli ich spółdzielni znajdowało się przynajmniej 

jedna organziacja pozarządowa. Jednocześnie 51,1% badanych spółdzielni socjalnych 

zadeklarowało obecność wśród członków założycieli co najmniej jednej jednostki samorządu 

terytorialnego, a 7,5% wskazało kościelne osoby prawne.  

 

Wykres 6 – Osoby prawne będące założycielami spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

4.2.  Członkowie, pracownicy i wolontariusze w spółdzielniach socjalnych 

Mając na uwadze zasadniczą funkcję i rolę spółdzielni socjalnych ukierunkowaną na 

reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie 

istotna w kontekście badań sektora spółdzielczości socjalnej jest także analiza składu 

członkowskiego oraz poziomu i struktury zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych. W ramach 

badania ankietowego pytano spółdzielnie socjalne o liczbę członków spółdzielni, liczbę osób 

zatrudnionych w ostatnim półroczu 2014 r., liczbę osób świadczących pracę na rzecz 

spółdzielni wg. form zatrudnienia na koniec 2014 r., a także strukturę osób zatrudnionych  

w spółdzielni w kontekście ich przynależności do poszczególnych kategorii osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi w ramach badania ankietowego, na koniec 2014 r. średnie 

wartości charakteryzujące udział wśród członków spółdzielni socjalnych osób fizycznych  

i osób prawnych wynosiły odpowiednio 2,4 dla osób prawnych i 5,7 dla osób fizycznych. 
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Wykres 7 – Średnia liczba członków* spółdzielni socjalnych wg. stanu na koniec 2014 r.  
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne 
 

_______________________________________________________________________________ 
* Średnia arytmetyczna. 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

W kontekście struktury członkowskiej spółdzielni socjalnych warto zwrócić uwagę  

na udział wśród członków spółdzielni absolwentów Centrów Integracji Społecznej (CIS)  

i Klubów Integracji Społecznej (KIS). Jest to szczególnie istotne z uwagi na zmiany dokonane 

w ustawie o spółdzielniach socjalnych w 2015 r., które ze względu na potrzebę lepszego 

przygotowania osób uprawnionych do założenia spółdzielni w pewnym sensie ograniczyły 

grono osób uprawnionych do utworzenia spółdzielni socjalnej do osób, które są absolwentami 

CIS lub KIS29.  

Zgodnie z danymi zgromadzonymi w ramach badania ankietowego, na koniec 2014 r. udział 

absolwentów CIS i KIS wśród członków spółdzielni socjalnych był niewielki. Jedynie 15,3% 

spółdzielni socjalnych zadeklarowało, że na koniec 2014 r. wśród członków spółdzielni byli 

absolwenci CIS. Obecność wśród członków spółdzielni absolwentów KIS wskazało jedynie 

4,1% badanych spółdzielni socjalnych.   

Wykres 8 – Rozkład odpowiedzi na pytanie o obecność wśród członków spółdzielni socjalnej 
absolwentów CIS wg stanu na koniec 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

                                                           
29 Patrz: przypis nr 6.  
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Wykres 9 – Rozkład odpowiedzi na pytanie o obecność wśród członków spółdzielni socjalnej 
absolwentów KIS wg stanu na koniec 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Istotnym aspektem funkcjonowania spółdzielni socjalnych jest ich struktura zatrudnienia 

z uwzględnieniem poziomu zatrudnienia osób należących do poszczególnych grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także stosowanych w spółdzielniach socjalnych 

form zatrudnienia.  

Największy udział w ogóle osób zatrudnionych w badanych spółdzielniach socjalnych 

miały osoby bezrobotne i niepełnosprawne. Udział osób bezrobotnych w ogóle zatrudnionych 

w 2014 r. wynosił 63,4%. W przypadku osób niepełnosprawnych wartość wskaźnika wynosiła 

14,4%. 

 

Wykres 10 – Udział osób z poszczególnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
wśród ogółu zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych w 2014 r. 

 
_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie Izdebski A., Mering 
T., Ołdak A., Szarfenberg R., Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań, Warszawa 2015, str. 46. 
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Informacje uzyskane w ramach badania ankietowego wykazały, że formą zatrudnienia 

stosowaną najczęściej w ramach spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu była 

spółdzielcza umowa o pracę. Najmniej wskazań odnotowano w przypadku umowy o dzieło.  

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku większości deklarowanych przez spółdzielnie socjalne 

form zatrudnienia, dominującą grupę zatrudnianych stanowiły kobiety. Wyjątek stanowiła 

umowa o dzieło, w przypadku stosowania której, zatrudnianie mężczyzn i kobiet wskazała 

jednakowa liczba badanych spółdzielni socjalnych.  

Warto zwrócić uwagę, iż żadna ze spółdzielni socjalnych uczestniczących w badaniu  

nie zatrudniała na koniec 2014 r. pracowników w oparciu o umowy o pracę nakładczą.  

 

 

Wykres 11 – Struktura zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych wg. płci i form zatrudnienia 

w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Informacje dotyczące zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych wskazały na niewielką 

dynamikę zmian w strukturze zatrudnienia. Zarówno w przypadku zatrudnionych członków 

spółdzielni socjalnych, jak i pozostałych pracowników, jedynie ok 20% badanych spółdzielni 

zadeklarowało wzrost lub spadek w liczbie zatrudnionych. Łącznie ok 80% spółdzielni 

wskazało, że stan zatrudnienia członków spółdzielni i pozostałych pracowników na koniec 

2014 r. w odniesieniu do końca roku 2013 nie uległ zmianie. 

 

 

spółdzielcza umowa o pracę

umowa o pracę

umowa zlecenie

umowa o dzieło

45,2 %

35,9 %

31,7 %

6,8 %

33,8 %

29,7 %

25 %

6,8 %

kobiety mężczyźni



44 
 

Wykres 12 – Zmiana w liczbie zatrudnionych członków spółdzielni socjalnych na koniec 2014 
r. w stosunku do końca roku poprzedniego 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Wykres 13 – Zmiana w liczbie zatrudnionych pozostałych pracowników spółdzielni 
socjalnych na koniec 2014 r. w stosunku do końca roku poprzedniego 

________________________________________________________________________ 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

 Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej, w zakresie 

prowadzonej przez tę spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Korzystanie w ramach działalności prowadzonej w roku 2014  

ze wsparcia wolontariuszy deklarowało jedynie 27,8 % spółdzielni socjalnych biorących udział 

w badaniu. Niemal ¾ spółdzielni socjalnych nie realizowało działalności przy udziale 

wolontariuszy. 
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Wykres 14 – Rozkład odpowiedzi na pytanie czy spółdzielnia socjalna w 2014 r. korzystała ze 
wsparcia wolontariuszy 

________________________________________________________________________ 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

4.3.  Organizacja pracy w spółdzielniach  

W niniejszym podpunkcie przedstawiono i omówiono informacje udzielone przez 

spółdzielnie socjalne w zakresie dotyczącym różnych, wewnętrznych aspektów 

funkcjonowania spółdzielni socjalnych, w tym posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia, 

organizacji pracy i zarządzania w spółdzielniach, a także problemów o charakterze 

zewnętrznym i wewnętrznym, z którymi spółdzielnie socjalne stykały się w ramach swojej 

bieżącej działalności 2014 r.  

Informacje uzyskane w ramach badania ankietowego wykazały, że jedynie co czwarta 

spółdzielnia socjalna (25,2%) posiadała ujętą w formie dokumentów strategię rozwoju 

przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość spółdzielni socjalnych nie posiadała dokumentu 

określającego kierunki rozwoju  dalszej działalności.  

Wykres 15 –  Posiadanie przez spółdzielnie socjalne strategii rozwoju  przedsiębiorstwa  

w formie dokumentów w 2014 r. 

______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
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W zakresie dotyczącym organizacji pracy i kwestii związanych z zarządzaniem w spółdzielniach socjalnych, badanym podmiotom przedstawiono 

kilka twierdzeń opisujących ww. zagadnienia, z prośbą o dokonanie oceny tego, w jakim stopniu zgadzają się z ich treścią. Uzyskane wyniki wykazały, 

iż zdecydowana większość badanych spółdzielni socjalnych identyfikowała się z przedstawionymi twierdzeniami. W przypadku wszystkich 

przedstawionych twierdzeń  ponad połowa badanych spółdzielni socjalnych wskazała, iż „zdecydowanie” lub „raczej” zgadza się z ich treścią.  

Wykres 16 – Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny różnych aspektów organizacji pracy i zarządzania w spółdzielniach socjalnych w 2014 r. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w 2015 r. na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz 
pomocy i integracji społecznej”. 

członkowie spółdzielni mają pełną wiedzę o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa

występuje wyraźny podział pracy - każdy z pracowników ma ściśle określone zadania

wszystcy zatrudnieni są w wysokim stopniu zaangażowani w wykonywanie pracy

decyzje dotyczące strategii działania są podejmowane przez wszystkich spółdzielców

pracownicy mają szeroką wiedzę o specyfice funkcjonowania spółdzielni socjalnej

decyzje dotyczące bieżących sposobów działania są podejmowane przez wszystkich
spółdzielców

pozostali zatrudnieni w spółdzielni mają pełną wiedzę o kierunkach rozwoju
przedsiębiorstwa

pracownicy mają szeroką wiedzę o rynkowych zasadach działania przedsiębiorstwa

65,8 %

57,7 %

45 %

42,7 %

41,2 %

36,3 %

35,5 %

31,8 %

27,4 %

28,9 %

36,9 %

32,6 %

37,5 %

30,7 %

33,4 %

35,9 %

4,5

8,2

12,6 %

13,6 %

15,9 %

18,3

13,2 %

22,5 %

2,3 %

5,2

5,4 %

11,1 %

5,4 %

14,8 %

17,9 %

9,7 %

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam
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4.4. Problemy w bieżącym funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych  

W ramach badania ankietowego do spółdzielni socjalnych skierowano także pytania 

dotyczące problemów występujących w ramach ich bieżącej działalności. 

Problemem o charakterze wewnętrznym, występującym najczęściej w 2014 r. była 

nierównomierna aktywność członków spółdzielni socjalnej. Łącznie 26,6 % badanych 

spółdzielni socjalnych wskazało, że był to problem, który ich zdaniem występował w dużym 

lub bardzo dużym stopniu. Nieznacznie rzadziej jako problemy o dużym lub bardzo dużym 

nasileniu wskazywano trudności w łączeniu misji reintegracji społecznej z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, kłopoty kadrowe oraz brak wiedzy o dostępnych ułatwieniach,  

z których mogą skorzystać spółdzielnie socjalne.  Jednoczenie warto zauważyć, że niemal 20% 

spółdzielni socjalnych objętych badaniem miało duże lub bardzo duże problemy  

z wykorzystaniem ułatwień adresowanych do spółdzielni socjalnych. Problemem  

o charakterze wewnętrznym najrzadziej wskazywanym jako dotkliwy, występującym w opinii 

ponad 60% badanych spółdzielni socjalnych w bardzo małym lub małym stopniu były 

konflikty wewnętrzne w spółdzielni. 

 

Wykres 17 – Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia występowania problemów   
o charakterze wewnętrznym, jakie w 2014 r. napotykały spółdzielnie socjalne 

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

 

nierównomierna aktywność członków
spółdzielni

brak wiedzy o dostępnych ułatwieniach,
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socjalne
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trudności w jednoczesnej realizacji misji
reintegracji społecznej oraz prowadzenia

działalności gospodarczej

brak umiejętności w zakresie
wykorzystywania ułatwień adresowanych

do spółdzielni

konflikty wewnętrzne

10,1 %

8,3 %

7,4 %

6,6 %

4,7 %

5,2 %

16,5 %

17,3 %

12 %

15,7 %

13,4 %

10,9 %

25,6 %

22,3 %

23,9 %

27,6 %

25,2 %

20,6 %

16,5 %

15,5 %

16,9 %

14,8 %

19 %

18,1 %

31,3 %

36,5 %

39,8 %

35,3 %

37,7 %

45,2 %

w bardzo dużym stopniu w dużym stopniu w przeciętnym stopniu

w małym stopniu w bardzo małym stopniu



48 
 

Odpowiedzi uzyskane na pytanie o problemy o charakterze zewnętrznym okazały się bardziej 

zróżnicowane. W porównaniu z charakterystyką problemów wewnętrznych w przypadku 

wszystkich wymienionych kategorii problemów zewnętrznych odnotowano większą liczbę 

odpowiedzi sytuujących wymienione kwestie w kategorii problemów występujących w bardzo 

dużym lub dużym stopniu. Problemy o charakterze zewnętrznym występują zatem  

w spółdzielniach socjalnych w większym nasileniu.  

Najczęściej wskazywane przez respondentów problemy o charakterze zewnętrznym,  

z którym spotykały się spółdzielnie socjalne w roku 2014 dotyczyły postrzegania spółdzielni 

socjalnych.  Niemal połowa spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu jako problem 

występujący w bardzo dużym lub dużym stopniu wskazała był brak zainteresowania władz 

lokalnych problemami spółdzielczości socjalnej (łącznie 49,7 %). Nieznacznie mniej wskazań 

odnotowano w przypadku odczuwania braku zrozumienia dla problemów spółdzielczości 

socjalnej, które jako problem występujący w bardzo dużym lub dużym stopniu wskazało 

łącznie 45,5% badanych spółdzielni. Jako dotkliwe dla sektora spółdzielczości socjalnej należy 

wskazać także problemy w pozyskiwaniu zleceń zarówno na otwartym rynku jak  

i w ramach zadań zlecanych przez administrację publiczną oraz rozwiązania prawne 

utrudniające funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Problemem o charakterze zewnętrznym 

najrzadziej wskazywanym jako dotkliwy, występującym w opinii ponad połowy badanych 

spółdzielni w bardzo małym lub małym stopniu był ograniczony dostęp do organizacji 

wspierających spółdzielczość socjalną. 

Wykres 18 – Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia występowania problemów   
o charakterze zewnętrznym, jakie w 2014 r. napotykały spółdzielnie socjalne 

_______________________________________________________________________ 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
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27 %

21 %

17,5 %

17,3 %
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23,9 %

28 %

25,6 %

29,9 %

13,6 %
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17,1 %
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19,8 %

21,7 %

26 %

21,2 %
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11,1 %

11,7 %

11,1 %
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14,4 %
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w małym stopniu w bardzo małym stopniu
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4.5. Organy spółdzielni 

W kwestionariuszu ankiety uwzględniono także pytania dotyczące istnienia  

w strukturach spółdzielni socjalnych rad nadzorczych oraz rocznej liczby spotkań walnego 

zgromadzenia i zarządu w ramach spółdzielni socjalnych, a więc kwestii związanych  

z zarządzeniem w spółdzielniach. 

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, organami 

spółdzielni są: 

1. walne zgromadzenie;  

2. rada nadzorcza; 

3. zarząd; 

4. zebrania grup członkowskich – w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie 

jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli30. 

Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także  

w głosowaniu tajnym.  

Ponadto statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w art. 35 

§ 1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień 

tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków. 

 

Rada nadzorcza 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

rada nadzorcza wybierana jest obligatoryjnie w spółdzielni socjalnej liczącej powyżej 15 

członków. W przypadku spółdzielni socjalnych, w których liczba członków nie przekracza 15, 

nie wybiera się rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej. W takim przypadku 

kompetencje rady nadzorczej wykonuje walne zgromadzenie.31 Zadaniem rady nadzorczej jest 

przede wszystkim sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością zarządu spółdzielni,  

a także wykonywaniem przez spółdzielnię jej zadań statutowych. Szczegółowy zakres zadań 

rady nadzorczej, jej skład oraz kadencję uregulowano w rozdziale 2 ustawy z dnia  

16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.  

Jedynie 14% spółdzielni socjalnych uczestniczących w badaniu ankietowym zadeklarowało,  

że w 2014 r. w strukturze spółdzielni socjalnej istniała rada nadzorcza, a zatem liczyły one 

więcej niż 15 członków, lub w ich statucie przewidziano powołanie rady nadzorczej przy 

liczbie członków nieprzekraczającej 15. Jednocześnie w strukturach 86% spółdzielni nie 

powołano rady nadzorczej, co oznacza, że zdecydowana większość spółdzielni socjalnych liczy 

mniej niż 15 członków. Dane te znajdują odzwierciedlenie w informacjach dotyczących 

średniej liczby członków spółdzielni socjalnych, które przedstawiono w podpunkcie 4.2. 

 

 

 

 

                                                           
30 Patrz szerzej: art. 59 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. 
31 Patrz szerzej: art. 36–42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.  
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Wykres 19 – Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy w 2014 r. w strukturze spółdzielni socjalnej 
istniała rada nadzorcza  

 
_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS  na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Średnia liczba spotkań walnego zgromadzenia i zarządu w spółdzielniach socjalnych 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach badania ankietowego  

w spółdzielniach socjalnych średnio w 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia walnego zgromadzenia 

spółdzielców oraz 7 posiedzeń zarządu spółdzielni.  

Wykres 20 – Średnia liczba spotkań walnego zgromadzenia i zarządu w spółdzielniach 
socjalnych w 2014 r.  

_______________________________________________________________________________ 
* Średnia arytmetyczna. 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS  na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

5. Działalność gospodarcza spółdzielni socjalnych  

5.1.  Główne obszary działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych 

 Zakres pytań poświęconych działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnie 

socjalne obejmował zagadnienia związane z branżami działalności i głównymi czynnikami 

14%

86%

tak

nie

walne zgromadzenie
spółdzielców

posiedzenia zarządu
spółdzielni socjalnej

2,2

7,4
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mającymi wpływ na wybór tych obszarów, możliwościami w zakresie konkurowania z innymi 

przedsiębiorstwami w tym oceną wpływu formy prawnej spółdzielni socjalnej na możliwości 

konkurencyjne, głównymi nabywcami produktów i usług spółdzielni socjalnych, a także 

rodzajami działalności podejmowanej w celu promocji produktów/ usług spółdzielni 

socjalnych. 

W przypadku badania obszarów działalności spółdzielni socjalnych wykorzystano 

działy wymienione w Polskiej Klasyfikacji Działalności32.  W ramach odpowiedzi na pytanie 

dotyczące branż, w których działają spółdzielnie socjalne najwięcej spółdzielni socjalnych 

zadeklarowało prowadzenie działalności w obszarach: pozostała indywidualna działalność 

usługowa (30,3%), działalność usługowa związana z wyżywieniem (25,2%), a także działalność 

usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 

zieleni (16,5%). Połowa badanych spółdzielni zadeklarowała prowadzenie działalności w 1 

obszarze, pozostałe natomiast wskazały prowadzenie działalności wielobranżowej poprzez 

utrzymywanie aktywności gospodarczej w 2 obszarach (27,2%), 3 obszarach (12%) lub 4 i 

więcej obszarach (10,7%).  

 

Wykres 21 – Główne obszary działalności spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS  na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

                                                           
32 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) –wykaz rodzajów działalności stosowany w statystyce, ewidencji  
i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji 
publicznej, wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U.  poz. 1885, z późn. zm. 

pozostała indywidualna działalność usługowa

działalność usługowa związana z wyżywieniem

działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku
w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

edukacja

handel detaliczny, bez handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi

pomoc społeczna bez zakwaterowania

działalaność sportowa rozrywkowa i rekreacyjna

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

roboty budowlane specjalistyczne

30,3%

25,2 %

16,5 %

13 %

9,9 %

8,9 %

8 %

7,8 %

7,8 %
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Wykres 22 – liczba działów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których 
spółdzielnie socjalne działały w 2014 r.  

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

5.2.  Czynniki decydujące o wyborze obszaru działalności gospodarczej 

podejmowanej przez spółdzielnie socjalne 

 Najczęściej wskazywanymi czynnikami, które decydowały o wyborze obszaru 

działalności spółdzielni socjalnych były wyniki przeprowadzonego rozeznania rynku i analiz 

popytu na dane usługi lub produkty, indywidualne przekonania członków/założycieli oraz 

istniejący pomysł na działalność. Mniejszy wpływ na wybór obszaru działalności miało 

wykształcenie i umiejętności posiadane przez członków spółdzielni socjalnej, posiadane 

zasoby do prowadzenia działalności czy sygnały ze strony rodziny lub znajomych dotyczące 

zapotrzebowania na konkretne produkty lub usługi. Rozkład odpowiedzi na pytanie  

o stopień w jakim ww. czynniki wpływały na wybór obszaru/obszarów działalności spółdzielni 

socjalnych przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 23 – Ocena stopnia wpływu poszczególnych czynników na wybór obszaru lub obszarów działalności spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w 2015 r. na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy 
oraz pomocy i integracji społecznej

rozeznanie rynkowe, badania popytu na dane usługi/ produkty

indywidualne przekonania członków spółdzielni
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sygnały ze strony rodziny/ znajomych/ mieszkańców o zapotrzebowaniu
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w bardzo dużym stopniu w dużym stopniu w przeciętnym stopniu w małym stopniu w bardzo małym stopniu
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5.3.  Klienci spółdzielni socjalnych 

 Istotnym zagadnieniem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną  

przez spółdzielnie socjalne jest charakter nabywców produktów lub usług oferowanych  

przez spółdzielnie. Spółdzielnie socjalne biorące udział w badaniu zostały poproszone  

o wskazanie głównej kategorii klientów. Najczęściej wskazywaną grupą nabywców były osoby 

fizyczne, które jako głównych klientów wskazała niemal połowa badanych spółdzielni (49,7%). 

Następne w kolejności grupy nabywców produktów lub usług spółdzielni socjalnych 

obejmowały instytucje administracji publicznej (23,1%), firmy prywatne (17,7%), organizacje 

pozarządowe (4,1%) oraz inne podmioty (4,8%). Jednoczenie warto zwrócić uwagę, iż dane 

uzyskane w badaniu wskazują na niski poziom wzajemnej wymiany produktów działalności 

spółdzielni socjalnych. Badanie wykazało, iż w ogólnej liczbie spółdzielni, znikomy udział 

stanowiły spółdzielnie, które jako główną kategorię nabywców skazały inne spółdzielnie 

socjalne.  

 

Wykres 24 – Nabywcy produktów i usług spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

W badaniu ankietowym odnotowano zróżnicowane odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wpływu charakteru formy prawnej jaką jest spółdzielnia socjalna, w tym jej socjalnego aspektu 

na pozyskiwanie klientów przez spółdzielnie socjalne. W opinii 37,3% badanych spółdzielni 

socjalnych, podkreślenie socjalnego charakteru spółdzielni utrudnia pozyskiwanie klientów. 

Jednocześnie zdaniem 31% spółdzielców, socjalny aspekt związany z funkcjonowaniem 

spółdzielni ułatwia pozyskiwanie nowych nabywców. Pozostałe 31,7% spółdzielni socjalnych 

uczestniczących w badaniu ankietowym nie zajęło jednoznacznego stanowiska w ww. kwestii. 

49,7 %

23,1 %

17,7 %
4,1 %

0,6 %

4,8 %

osoby fizyczne instytucje administracji publicznej

firmy prywatne organizacje pozarządowe

inne spółdzielnie socjalne pozostałe podmioty
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Wykres 25 – Rozkład odpowiedzi na pytanie czy podkreślenie socjalnego charakteru 
spółdzielni  stanowi ułatwienie bądź utrudnienie w zakresie pozyskiwania klientów w 2014 r. 

______________________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

5.4. Działania ukierunkowane na promocję działalności gospodarczej podejmowane 

przez spółdzielnie socjalne 

 

Spośród wskazanych w formularzu ankiety działań ukierunkowanych na promocję 

działalności gospodarczej spółdzielnie socjalne najczęściej deklarowały prowadzenie działań 

reklamowych w Internecie (79,2%), reklamowanie własnej działalności poprzez dystrybucję 

plakatów, ulotek i broszur informacyjnych (78,6%), a także uczestnictwo w konferencjach 

(60,4%). Najrzadziej podejmowaną przez spółdzielnię formą promocji własnej działalności 

gospodarczej były reklamy w telewizji, choć należ wskazać, iż podejmowanie tego typu działań 

promocyjnych zadeklarowało aż 9,7% badanych spółdzielni socjalnych.  
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25,8%

23,3%

14%

31,7%

zdecydowanie ułatwia raczej ułatwia raczej utrudnia

zdecydowanie utrudnia trudno powiedzieć
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Wykres 26 – Działania mające na celu promowanie własnej aktywności gospodarczej 

podejmowane przez spółdzielnie socjalne w 2014 r. 

______________________________________________________________________________ 
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

5.5.  Ocena możliwości w zakresie konkurowania z innymi przedsiębiorstwami 

 W formularzu ankiety uwzględniono także pytania mające na celu poznanie 

subiektywnych opinii spółdzielców na temat możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych 

z przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz komunalnymi. Odpowiedzi uzyskane na pytania 

dotyczące obu ww. typów przedsiębiorstw okazały się zbliżone. Zdecydowana większość 

spółdzielni socjalnych ocenia możliwości konkurencyjne bardzo źle, źle lub przeciętnie. Łącznie 

około ¾ badanych spółdzielni socjalnych wskazało jedną z ww. kategorii odpowiedzi. 

Możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych z przedsiębiorstwami komercyjnymi  

i komunalnymi dobrze lub bardzo dobrze postrzega co czwarta spółdzielnia socjalna.   
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uczestnictwo w konferencjach

uczestnictwo w targach
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organizacja szkoleń
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akwizycja

reklama w telewizji

79,2 %

78,6 %

60,4 %

45,8 %

44,3 %

40,8 %

18,8 %

17,5 %

17,3 %

9,7 %
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Wykres 27 – Ocena możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych z przedsiębiorstwami 
komercyjnymi w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Wykres 28 – Ocena możliwości konkurowania spółdzielni socjalnych z przedsiębiorstwami 
komunalnymi w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
 

6. Działalność społeczna spółdzielni socjalnych  

W ramach pytań poświęconych działalności społecznej spółdzielni socjalnych  skupiono  

się na zebraniu informacji o tym: jakie typy działań społecznych podejmowane są przez 

środowisko; czy ograniczają się one jedynie do członków, czy też swym zasięgiem obejmują 

większe społeczności; jakie formy przybierają najczęściej te działania; czy i w jakim zakresie 

spółdzielnie podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i w końcu, jaka część 

aktywności społecznej badanych podmiotów wpisuje się w sferę pożytku publicznego.  

6.1.  Działania o charakterze społecznym i oświatowo-kulturalnym 

Działaniami najczęściej podejmowanymi i realizowanymi przez spółdzielnie socjalne  

w ramach prowadzonej działalności społecznej była aktywność w różnego rodzaju 

organizacjach i stowarzyszeniach, której prowadzenie zadeklarowała ponad połowa badanych 

spółdzielni socjalnych (51,5%). Ponadto spółdzielnie prowadziły działania informujące 

spółdzielców o organizowanych na terenie gminy konkursach, uroczystościach, wydarzeniach 

14,2%

20%

38,4%

21%

6,4%

bardzo źle

źle

przeciętnie

dobrze

bardzo dobrze

10,7%
18,3%

45,4%

20%

5,6%

bardzo źle

źle

przeciętnie

dobrze

bardzo dobrze
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kulturalnych (49,3%); organizowały okresowe spotkania integracyjne w miejscu prowadzenia 

działalności (47,4%); organizowały wzajemną pomoc w ramach zbiorowości obejmującej 

spółdzielców i ich rodziny, a także prowadziły różnego rodzaju działania ukierunkowane  

na współorganizację imprez okolicznościowych, charytatywnych oraz kampanii społecznych; 

organizację czasu wolnego i rzecznictwo poprzez organizację spotkań z politykami  

i urzędnikami. Zestawienie działań o charakterze społecznym lub oświatowo-kulturalnym, 

podejmowanych najczęściej w 2014 r. przez spółdzielnie socjalne na rzecz członków 

spółdzielni lub jej otoczenia lokalnego, przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 29 – Działania o charakterze społecznym lub oświatowo-kulturalnym na rzecz 
członków spółdzielni socjalnej lub jej otoczenia lokalnego najczęściej realizowane przez 
spółdzielnie socjalne w  2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” 

 

aktywnośc w różnego rodzaju organizacjach i
stowarzyszeniach, niezależnie od swojej pracy

informowanie spółdzielców o organizowanych na terenie
gminy konkursach, uroczystościach, wydarzeniach

kulturalnych

organizacja okresowych spotkań integracyjnych w miejscu
prowadzenia działalności

prowadzenie wzajemnej pomocy pomiędzy członkami
spółdzielni i ich rodzinami

organizowanie spędzania czasu wolnego dla spółdzielców

współorganizacja imprez okolicznościowych

przeprowadzenie szkoleń dla chętnych członków
spółdzielni

współorganizacja imprez charytatywnych

wspieranie różnego typu akcji i kampanii społecznych

organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z politykami/
urzędnikami

organizacja wyjazdów integracyjnych środowiska
spółdzielczego

51,5 %

49,3 %

47,4 %

47,2 %

42,7 %

42,1 %

41,4 %

34,6 %

33,2 %

29,7 %

28,3 %



59 
 

6.2.  Działania społecznie użyteczne w sferze zadań pożytku publicznego  

W ramach odpowiedzi na pytanie dotyczące głównych obszarów działalności pożytku 

publicznego, spółdzielnie socjalne najczęściej deklarowały prowadzenie działalności  

na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(41,4%). Ponadto spółdzielnie realizowały działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

(36,5%), promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy (35,1%) i inne.  

Wykres 30 – Główne obszary działalności pożytku publicznego, w których prowadziły 
działalność spółdzielnie socjalne w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
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6.3.  Liczba prowadzonych działań społecznych i beneficjenci 

Spółdzielnie, które realizowały działania o charakterze społecznym najczęściej adresowały 

je do osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej. Aż 64,5% badanych spółdzielni socjalnych 

wskazało, iż działania te kierowane były do ww. grupy osób. Następnymi  

w kolejności beneficjentami realizowanych przez spółdzielnie socjalne działań społecznych 

były społeczności lokalne lub wybrane grupy w ramach społeczności lokalnych, które 

wskazało odpowiednio 49,3% oraz 44,7% ankietowanych spółdzielni socjalnych, a także 

członkowie rodzin osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych (41,2%). Jednocześnie 

niemal co 4 spółdzielnia socjalna zadeklarowała, iż prowadzone działania społeczne kieruje do 

innych osób lub grup. Zdecydowana większość spółdzielni socjalnych deklarujących 

realizowanie w 2014 r. działań społecznych, wdrożyła od 1 do 5 działań. 

Wykres 31 – Beneficjenci działań społecznych zrealizowanych przez spółdzielnie socjalne  
w 2014 r. 

______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. na 
zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Wykres 32 – Liczba działań społecznych przeprowadzonych przez spółdzielnie socjalne  
w 2014 r.  

______________________________________________________________________________  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
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7. Finanse spółdzielni socjalnych 

 W ramach tego obszaru skupiono się na uzyskaniu informacji o przychodach 

spółdzielni socjalnych według źródeł ich pozyskania, średnich kwotach odprowadzanych 

podatków, a także poziomie i strukturze wyników finansowych oraz opinii spółdzielni 

socjalnych na temat sytuacji finansowej w spółdzielniach socjalnych w 2014 r.  

7.1.  Przychody spółdzielni socjalnych  

Przychody z prowadzonej działalności rynkowej  

 Ponad połowa spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu ankietowym 

wskazała, iż w 2014 r. nie osiągnęła przychodu z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. W gronie spółdzielni socjalnych, które w 2014 r. odnotowały przychód  

z działalności rynkowej najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie, których przychody z tego 

tytułu mieściły się w przedziale 10-50 tys. zł. (17,1%). Strukturę spółdzielni socjalnych według 

przychodów uzyskanych w 2014 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

 

Tabela 16 – Struktura spółdzielni socjalnych według kwoty całkowitego przychodu  
z działalności rynkowej  w 2014 r. 

przedziały kwotowe w tys. zł 

 

% spółdzielni socjalnych mieszczących się  

w danym przedziale 

brak przychodu  51,1  

1 zł – do 10 tys. 5,8  

powyżej 10 tys. - do 50 tys. 17,1  

powyżej 50 tys. - do 100 tys. 8,7  

powyżej 100 tys. – do 200 tys. 7,8  

powyżej 200 tys. – do 300 tys. 4,3 

powyżej 300 tys. – do 500 tys. 1,9 

powyżej 500 tys.- do 1mln 2,5 

powyżej 1mln 0,8 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. na 
zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
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Przychody z dotacji 

Brak przychodów uzyskanych w 2014 r. z dotacji deklarowało 61,2% spółdzielni 

socjalnych uczestniczących w badaniu ankietowym. W gronie spółdzielni socjalnych, które  

w 2014 r. odnotowały przychód z dotacji najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie, których 

przychody z tego tytułu mieściły się w przedziale 50–100 tys. zł. (13%). Strukturę spółdzielni 

socjalnych według przychodów uzyskanych w 2014 r. z tytułu uzyskanych dotacji 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 17 – Struktura spółdzielni socjalnych według kwoty całkowitego przychodu  

pochodzącego z dotacji w 2014 r. 

przedziały kwotowe w tys. zł 

 

% spółdzielni socjalnych mieszczących się  

w danym przedziale 

brak przychodu  61,2 

1 zł – do 10 tys. 2,1 

powyżej 10 tys. - do 50 tys. 8,9 

powyżej 50 tys. - do 100 tys. 13 

powyżej 100 tys. – do 200 tys. 11,3 

powyżej 200 tys. – do 300 tys. 2,3 

powyżej 300 tys. 1,2 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

Zgodnie z uzyskanymi w badaniu ankietowym danymi, zdecydowanie najmniejsza 

liczba spółdzielni socjalnych deklarowała uzyskanie w 2014 r. przychodu ze zleconych zadań 

publicznych. Brak przychodów z tego tytułu deklarowało 85,8% badanych podmiotów.  

W gronie spółdzielni socjalnych, które w 2014 r. odnotowały przychód z tytułu realizacji 

zleconych zadań publicznych najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie, których przychody  

z tego tytułu mieściły się w przedziałach 10–50 tys. zł. (3,9%) oraz 1–10 tys. zł (3,5%). 
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Przychody uzyskane ze zleconych zadań publicznych 

Tabela 18 – Struktura spółdzielni socjalnych według kwoty całkowitego przychodu  
pochodzącego ze zleconych zadań publicznych w 2014 r. 

przedziały kwotowe w tys. zł 

 

% spółdzielni socjalnych mieszczących się  

w danym przedziale 

brak przychodu  85,8 

1 zł – do 10 tys. 3,5 

powyżej 10 tys. - do 50 tys. 3,9 

powyżej 50 tys. - do 100 tys. 2,3 

powyżej 100 tys. – do 200 tys. 1,2 

powyżej 200 tys. – do 300 tys. 0,6 

powyżej 300 tys. 2,7 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

7.2. Fundusze wydzielone w ramach spółdzielni socjalnych 

 Zgodnie z art. 167 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, 

zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: fundusz udziałowy 

powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie  

z podziału dochodu ogólnego lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,  

a także fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części dochodu 

ogólnego, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie lub innych źródeł określonych  

w odrębnych przepisach. Fundusz zasobowy zmniejsza się o straty na likwidacji środków 

trwałych oraz straty losowe. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia socjalna może tworzyć inne fundusze własne 

przewidziane w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub  

w statucie spółdzielni. Istnienie funduszy udziałowego i zasobowego deklarowało 

odpowiednio 51,7% oraz 46,8% badanych podmiotów. Innymi funduszami tworzonymi przez 

spółdzielnie socjalne są: Fundusz inwestycyjny, fundusz reintegracyjny oraz fundusz 

zapomogowo-pożyczkowy. Ponadto 11,3% spółdzielni deklarowało posiadanie innego 

rodzaju funduszu.   
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Wykres 33 – Rodzaje funduszy wyodrębnionych w spółdzielni socjalnej w 2014 r.  

______________________________________________________________________________ 
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Wykres 34 – Liczba  funduszy wyodrębnionych w spółdzielniach socjalnych w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

 

 

 

 

fundusz udziałowy

fundusz zasobowy

fundusz inwestycyjny

fundusz reintegracyjny

fundusz zapomogowo-
pożyczkowy

inny rodzaj funduszu

51,7 %

46,8 %

37,7 %

26,6 %

5,6 %

11,3%

28,5%

19,6%

15,3%

19,4%
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7.3.  Średnia wysokość i struktura podatków odprowadzonych przez spółdzielnie 

socjalne w 2014 r. 

W badaniu ankietowym spółdzielni socjalnych przeprowadzonym na zlecenie UW  

po raz pierwszy od momentu realizacji przedsięwzięć badawczych ukierunkowanych  

na monitorowanie sektora spółdzielczości socjalnej uwzględniono pytanie dotyczące 

wysokości podatków: CIT33 oraz VAT34, odprowadzonych przez spółdzielnię socjalną  

w 2014 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi w badaniu ankietowym, średnia kwota podatku VAT 

odprowadzonego przez spółdzielnię socjalną wynosiła 4 217,04 zł. W przypadku podatku CIT 

średnia kwota podatku odprowadzona przez spółdzielnię socjalną wynosiła 991,12 zł.  

Wykres 35 – Średnia* wysokość i struktura podatków odprowadzonych przez spółdzielnie 

socjalne w 2014 r. 

________________________________________________________________________ 
* Średnia arytmetyczna. 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 

dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  

na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

7.4. Ocena wyników finansowych spółdzielni socjalnych  

 Z uwagi na chęć uzyskania jak najszerszego zakresu informacji dotyczących kwestii 

finansowych, spółdzielniom socjalnym biorącym udział w badaniu zadano także pytania  

o określenie ostatecznego wyniku finansowego w poprzednim roku, w odniesieniu do roku 

poprzedniego oraz ocenę zmian w wynikach finansowych, zachodzących wraz z rozwojem 

działalności spółdzielni socjalnej.   

W odpowiedzi na pytanie o ocenę aktualnej sytuacji finansowej spółdzielni socjalnej, 

największa grupa spółdzielni stanowiąca ponad połowę badanych podmiotów określiła 

sytuację finansową spółdzielni jako średnią. Co czwarta spółdzielnia socjalna określiła sytuację 

                                                           
33 CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, regulowany ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). 
34 VAT – podatek od towarów i usług, regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).  

VAT CIT

4 217,04 zł

991,12 zł
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finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, natomiast łącznie 23,5% spółdzielni wskazało,  

iż sytuacja finansowa była zła lub bardzo zła.  

Wykres 36 – Ocena aktualnej sytuacji spółdzielni w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Zdaniem 36,1% badanych spółdzielni socjalnych końcowy wynik finansowy 

odnotowany na koniec 2014 r. w stosunku do końca roku poprzedniego poprawił się. 

Jednocześnie 38,6% spółdzielni wskazało, że odnotowany na koniec 2014 r. wynik finansowy 

był ujemny, natomiast co czwarta spółdzielnia socjalna zadeklarowała, iż wynik finansowy 

spółdzielni socjalnej był „zbilansowany na 0”. 

Wykres 37 – Rozkład odpowiedzi na pytanie o końcowy wynik finansowy spółdzielni 
socjalnych na koniec 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego   

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

Pytaniem uzupełniającym ww. kwestię było pytanie dotyczące ogólnej opinii na temat zmian 

zachodzących w wynikach finansowych spółdzielni socjalnych. Zdaniem 28,3% spółdzielni 

socjalnych wynik finansowy spółdzielni odnotowany przez nie na koniec 2014 r. w stosunku 

3,7%
22,1 %

50,7 %

14,4 %

9,1 %

bardzo dobra

dobra

średnia

zła

bardzo zła

36,1 %

25,2 %

38,6 %

dodatni

zbilansowany na zero

ujemny
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do roku poprzedniego poprawił się. Jednocześnie co czwarta spółdzielnia socjalna wskazała, 

że wynik finansowy nie uległ zmianie, a 15,5% uznało, że wynik ten pogorszył się.  

Wykres 38 – Ocena zmiany wyniku finansowego spółdzielni socjalnych w 2014 r.  
w stosunku do roku poprzedniego.  

_______________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

8. Otoczenie spółdzielni socjalnych 

8.1.  Częstotliwość współpracy spółdzielni socjalnych z wybranymi podmiotami  

w 2014 r. 

 Większość spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu nie współpracowało  

z urzędami szczebla centralnego, ministerstwami, urzędami wojewódzkimi, urzędami 

marszałkowskimi, mediami ogólnopolskimi czy środowiskiem akademickim lub współpraca ta 

występowała rzadko, sporadycznie. Spółdzielnie socjalne w większym stopniu  

współpracowały z samorządem szczebla lokalnego (gmina, powiat), organizacjami 

pozarządowymi lub biznesem lokalnym. Podmiotami, w przypadku których spółdzielnie 

socjalne najczęściej deklarowały dużą częstotliwość współpracy były jednostki samorządu 

lokalnego. Deklaracje te znajdują potwierdzenie w innych informacjach dotyczących 

działalności spółdzielni socjalnych. Podmioty te są silnie zakorzenione w społecznościach 

lokalnych. Ich działalność, ukierunkowana na aktywizację społeczności oraz reintegrację 

zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprawia, iż przy 

obecnym intensywnym i wszechstronnym wsparciu ze strony samorządów, spółdzielnie 

socjalne stają się ważnymi partnerami w kreowaniu  rozwoju lokalnych społeczności, poprzez 

aktywizację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, świadczenie usług społecznych 

użyteczności publicznej oraz działalność integracyjną. Należy podkreślić, że obecny poziom 

rozwoju spółdzielczości socjalnej nie byłby możliwy bez zaangażowania i wsparcia ze strony 

samorządów, czego odzwierciedleniem jest deklarowana przez spółdzielnie częstotliwość 

współpracy z samorządem. 

Częstotliwość współpracy spółdzielni socjalnych z wymienionymi podmiotami przedstawia 

poniższa tabela. 

28,3%

25,8%

15,5%

30,3%

poprawił się nie zmienił się pogorszył się nie dotyczy, spółdzielnia socjalna powstała w 2014r.
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Wykres 39 – Częstotliwość współpracy spółdzielni socjalnej z wybranymi podmiotami w 2014 r.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w 2015 r. na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz 
pomocy i integracji społecznej”.  

współpraca z samorządem lokalnym

współpraca z organizacjami pozarządowymi

współpraca z biznesem lokalnym

współpraca z mediami lokalnymi lub regionalnymi

współpraca ze środowiskiem akademickim

współpraca z kościołami lub związkami wyznaniowymi

współpraca z biznesem sieciowym

współpraca z samorządem regionalnym

współpraca z urzędami wojewódzkimi

współpraca z ministerstwami, urzędami centralnymi

współpraca z mediami ogólnopolskimi

14,6%

8,5%

7,4%

2,1%

1,6%

1,2%

1%

1%

0,6%

0,4%

20,2%

28,5%

28%

13,8%

5%

5,4%

7,4%

9,7%

5,4%

1,7%

1,2%

18,6%

19,6%

26,8%

23,1%

10,7%

10,1%

12,6%

16,1%

10,3%

6,6%

8 %

13,2%

7,2%

10,3%

10,9%

6,4%

7,6%

6%

11,8%

9,1%

7,8%

6,8%

33,4%

36,1%

27,5%

50,1%

76,3%

75,7%

73%

61,4%

75,1%

83,3%

83,7%

bardzo często często rzadko bardzo rzadko brak współpracy
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8.2.  Charakter współpracy spółdzielni socjalnych z wybranymi podmiotami 

Z uwagi na deklarowaną częstotliwość współpracy z biznesem lokalnym i organizacjami 

pozarządowymi, istotną kwestią było pozyskanie informacji dotyczących funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych w środowisku biznesowym, w tym w szczególności informacji 

dotyczących współpracy podejmowanej przez spółdzielnie socjalne z firmami prywatnymi,  

a także formom współpracy spółdzielni socjalnych z organizacjami pozarządowymi.  

Najczęściej wskazywane przez spółdzielnie socjalne formy współpracy z firmami 

prywatnymi wskazują na wzajemną wymianę handlową. Aż 63,9% spółdzielni biorących udział 

w badaniu ankietowym wskazało, że firmy prywatne są odbiorcami produktów lub usług 

spółdzielni. Jednoczenie 61,2% spółdzielni zadeklarowało, że firmy prywatne  

są dostawcami produktów i usług dla spółdzielni, a 34,2% spółdzielców wskazało,  

iż spółdzielnia jest podwykonawcą zadań dla firmy prywatnej. Ponadto spółdzielnie socjalne 

biorące udział w badaniu ankietowym wskazywały także na istnienie „miękkich” form 

współpracy z firmami prywatnymi poprzez wzajemną wymianę informacji oraz wspólny udział 

w akcjach charytatywno – społecznych. 

 

Wykres 40 – Deklarowane formy współpracy spółdzielni socjalnych z przedsiębiorcami w 

2014 r. 

________________________________________________________________________ 
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

firmy prywatne są odbiorcami usług/ produktów
spółdzielni

firmy prywatne są dostawcami usług/ produktów dla
spółdzielni

współpraca "miękka" poprzez wzajemną wymianę
informacji (konsultacje)

spółdzielnia socjalna jest podwykonawcą  zadań dla
firmy prywatnej

wspólny udział w akcjach charytatywno-społecznych

tworzenie wspólnych konsorcjów

brak współpracy z firmami prywatnymi

63,9 %

61,2 %

43,7 %

34,2 %

28,7 %

8%

17,9 %
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 Równie istotną kwestią było uzyskanie informacji dotyczących współpracy spółdzielni 

socjalnych z organizacjami pozarządowymi. Najczęściej realizowanymi formami współpracy 

spółdzielni socjalnych z organizacjami pozarządowymi była wymiana doświadczeń (62,5%), 

wzajemne informowanie się o wzajemnych działaniach (57,5%), a także współpraca przy 

realizacji pojedynczych zadań i projektów (55,3%). Najrzadziej natomiast współpraca 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi a spółdzielniami socjalnymi odbywała się poprzez 

świadczenie usług lub wytwarzanie produktów przez organizacje pozarządowe dla spółdzielni 

socjalnych.  

Wykres 41 – Formy współpracy spółdzielni socjalnych z organizacjami pozarządowymi  
w 2014 r. 

________________________________________________________________________ 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” 

 

8.3. Ocena regulacji prawnych dotyczących spółdzielczości socjalnej 

Niezwykle istotna w kontekście analizy otoczenia spółdzielczości socjalnej   

i przyszłych możliwości jej rozwoju jest ocena aktów normatywnych regulujących kwestie 

związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Spółdzielniom socjalnym biorącym 

udział w badaniu ankietowym za 2014 r. zadano pytanie dotyczące stopnia akceptacji kilku 

wymienionych twierdzeń związanych z funkcjonującym w Polsce systemem aktów 

normatywnych mających wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. 

Większość spółdzielni socjalnych, które zajęły jednoznaczne stanowisko dotyczące 

wymienionych zagadnień związanych z funkcjonowaniem regulacji prawnych, a więc nie 

wymiana  doświadczeń

informowanie o wzajemnych działaniach

współpraca z organizacjami pozarządowymi przy
realziacji pojedynczych zadań i projektów

wykonywanie zadań dla organizacji pozarządowych

wspólna reprezentacja interesów w kontaktach z
administracją publiczną

przynależność spółdzielni do organizacji III sektora

świadczenie usług/ wytwarzanie produktów przez
organizacje pozarządowe dla spółdzielni socjalnej

brak współpracy

62,5 %

57,5 %

55,3 %

42,3 %

37,7 %

30,9 %

20 %

17,5 %
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zaznaczyły kategorii „trudno powiedzieć”, oceniły akty prawne negatywnie. Średnio zdaniem 

ok. 40% badanych spółdzielni regulacje prawne  w umiarkowanym lub silnym stopniu nie  

są zrozumiałe, obecne przepisy prawa nie sprzyjają rozwojowi działalności i powodują 

trudności w bieżącej działalności spółdzielni socjalnych. Stanowisko przeciwne stanowiące,  

iż przepisy prawa są zrozumiałe, niepowodujące trudności w bieżącej działalności  

i sprzyjające jej dalszemu rozwojowi zajęło średnio ok 25% badanych podmiotów.  

Wykres 42 – Ocena regulacji prawnych dotyczących spółdzielczości socjalnej w 2014 r. 

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

  

9. Rezultaty działalności spółdzielni socjalnych i plany na przyszłość 

 W formularzu uwzględniono także pytania poświęcone rezultatom działalności 

spółdzielni socjalnych oraz planom związanym z rozwojem ich działalności. Pytania miały  

na celu poznanie stosowanych w spółdzielniach socjalnych metod pomiaru efektów realizacji 

zakładanych celów, a także poznanie planowanych przez spółdzielnie socjalne działań 

ukierunkowanych na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

9.1. Sposoby pomiaru efektów realizacji zakładanych celów 

Spółdzielnie socjalne najczęściej dokonywały pomiaru efektów realizacji zakładanych 

celów poprzez bieżący monitoring prowadzonych działań i ich rezultatów oraz ewaluację 

dokonywaną samodzielnie przez spółdzielnie socjalną. Prowadzenie ww. aktywności  

zadeklarowało odpowiednio 78,3% oraz 67,8% badanych podmiotów.  Jednocześnie 14,8% 

spółdzielni socjalnych zadeklarowało prowadzenie audytu finansowego, natomiast 10,9% 

regulacje prawne są zrozumiałe

obecne przepisy prawa sprzyjają rozwojowi
działalności

bardzo rzadko zdarza się, że regulacje prawne
powodują trudności w bieżącej działalności

15,5%

7%

9,5%

15,9%

13%

17,5%

33,4%

35,7%

29,7%

17,1%

20,8%

19,8%

18,1%

23,5%

23,5%

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam trudno powiedzieć

raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam
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spółdzielni wskazało, że dokonuje pomiaru efektów realizacji zakładanych celów poprzez 

ewaluację wykonywaną przez zewnętrzną firmę.  

 

Wykres 43 – Rodzaje pomiaru efektów realizacji zakładanych celów, stosowane  

w spółdzielniach socjalnych w 2014 r.  

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r.  
na zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

 

9.2.  Planowane działania  

Najczęściej wskazywane przez spółdzielnie socjalne, planowane  w najbliższym czasie 

działania mające na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej mają na celu 

pozyskanie nowych klientów (88,7%). Spółdzielnie socjalne planują także podjęcie działań 

promocyjno-marketingowych (76,9%), rozszerzenie oferty produktów/ usług w ramach 

obecnych branż działalności (65%), zastosowanie nowych sposobów rozpoznawania potrzeb 

rynku (60,2%), wprowadzenie nowych sposobów dystrybucji (54,4%), przygotowanie nowej 

oferty działań społeczno-kulturalnych (50,9%) oraz rozpoczęcie działalności w nowej branży 

(35,5%). Jednocześnie 18,6% badanych spółdzielni planuje podjęcie innych niż wymienione 

działań.   

 

 

 

 

 

bieżący monitoring rezultatów

ewaluacja wykonywana przez samą spółdzielnię socjalną

audyt finansowy

ewaluacja dokonywana przez zewnętrzną firmę

inny sposób

78,3 %

67,8 %

14,8%

10,9 %

14 %
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Wykres 44 –  Działania w zakresie rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej,  

które zgodnie spółdzielnia socjalna zamierzała podjąć w roku 2015 lub następnych 

________________________________________________________________________ 
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 

dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. na 

zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 

sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

 

9.3.  Opinie nt. przyszłości spółdzielni socjalnych 

Za szczególnie ważne w kontekście analizy przyszłości spółdzielni socjalnych, należy 

uznać subiektywne postrzeganie przyszłości spółdzielni przez samych spółdzielców.  

W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie łącznie ponad 80% badanych spółdzielni 

socjalnych wskazało, iż ocenia przyszłość spółdzielni pozytywnie lub raczej pozytywnie. 

Jedynie 18,3% spółdzielni oceniło przyszłość spółdzielni jako raczej negatywną  

lub negatywną. 

 

 

 

 

 

pozyskanie nowych klientów

działania promocyjno-marketingowe

rozszerzenie oferty produktów/usług w ramach obecnych
branż działalności

zastosowanie nowych sposobów rozpoznawania potrzeb
rynku

wprowadzenie nowych sposobów przepływu
produktów/usług od spółdzielni do nabywcy

przygotowanie nowej oferty działań społeczno-kulturalnych

rozpoczęcie aktywności gospodarczej w  nowej branży

inny rodzaj działań

88,7 %

76,9 %

65 %

60,2 %

54,4 %

50,9 %

35,5 %

18,6 %
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Wykres 45 – Opinie nt. przyszłości spółdzielni socjalnych w 2014 r. 

_______________________________________________________________________________ 

Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS na podstawie bazy danych 
dotyczących spółdzielni socjalnych zgromadzonych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. na 
zlecenie UW w projekcie pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

 

10. Informacje o wsparciu spółdzielni socjalnych w latach 2014–2015 oraz wnioski  

z badania ankietowego  

 

Wsparcie spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2014–2015 

 Na przestrzeni lat wzrasta kwota środków, przekazywana corocznie z FP na podjęcie 

działalności w formie spółdzielni socjalnej. O ile w 2011 r. kwota środków z FP 

wynosiła 819 600,00 zł to w 2015 r. z FP wydatkowano na ww. cel 2 133 100,00 zł. 

 W ciągu ostatnich lat systematycznie wzrastała także kwota środków, przekazywanych 

corocznie z FP na zwrot opłaconych przez spółdzielnie socjalne wydatków 

obejmujących część wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy 

odpowiadających składce na ubezpieczenia społeczne. W 2012 r. wydatkowano  

na ten cel kwotę 444 600,00 zł. Do 2015 r. kwota ta wzrosła do 1 764 900,00 zł. 

 Na przestrzeni ostatnich lat spadała kwota środków przeznaczanych corocznie  

z PFRON dla osób niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

W 2012 r. wydatkowano ze środków PFRON na ww. cel  1 077 130,00 zł.  

W następnych latach kwota ta spadła do poziomu 479 680,00 zł, jakie odnotowano  

w 2015 r. 

 W ciągu ostatnich lat systematycznie wzrastała liczba wniosków o dofinansowanie, 

składanych przez spółdzielnie socjalne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. O ile w 2012 r. łącznie spółdzielnie socjalne złożyły 43 wnioski,  

to liczba ta systematycznie wzrastała by w 2015 r. osiągnąć 115. Warto przy tym 

zauważyć, że niestety na przestrzeni lat niewielka liczba wnioskujących spółdzielni 

socjalnych otrzymuje dofinansowanie z P FIO. Biorąc pod uwagę dostępne dane  

za okres 2012–2015, średnio rocznie na 67 złożonych przez spółdzielnie socjalne 

wniosków dofinansowanie otrzymywało 9 spółdzielni.  

 W 2014 r. odnotowana przez UZP liczba postępowań o udzielnie zamówienia 

publicznego, w których zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

33,6 %

48,2 %
11,1 %

7,2 %

pozytywnie

raczej pozytywnie

raczej negatywnie

negatywnie
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zamówień publicznych zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią 

osoby niepełnosprawne, była najniższa od 2011 r. W 2011 r. takich postępowań było 

325, w 2012 r.  liczba ta spadła do 240, a w 2013 r. osiągnęła 400. W 2014 r. 

odnotowano jedynie 183 postępowania, w których zamawiający dokonał ww. 

zastrzeżenia.  

 W latach 2014–2015 w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego 

utworzono 408 spółdzielni socjalnych, w których powstało łącznie 2480 miejsc pracy.  

 W latach 2014–2015 w ramach pilotażowego funduszu pożyczkowego  

dla przedsiębiorstw społecznych spółdzielniom socjalnym udzielono łącznie 178 

pożyczek na łączną kwotę 12 761 300,00 zł. 

 

Wnioski z badania ankietowego 

 

Powstawanie i bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych 

 Na przestrzeni lat systematycznemu skracaniu ulegał przeciętny czas powstawania 

spółdzielni socjalnych rozumiany jako czas, który upływa od daty zarejestrowania 

spółdzielni socjalnej w KRS do daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgodnie  

z danymi figurującymi w rejestrze REGON dotyczących ww. dat, w 2014 r. przeciętny 

czas pomiędzy zarejestrowaniem spółdzielni socjalnej, a rozpoczęciem przez nią 

działalności wynosił 7,6 dnia, a więc był ponad cztery razy krótszy niż  

w roku 2007. O ile w 2007 r. spółdzielnie socjalne potrzebowały średnio ok miesiąca 

na rozpoczęcie działalności po uzyskaniu wpisu do KRS, to w następnym – 2008 r. 

czas ten był już o 10 dni krótszy. W kolejnych latach średni czas potrzebny 

spółdzielniom socjalnym na rozpoczęcie działalności ulegał stopniowemu skracaniu, 

aż do roku 2013 kiedy osiągnął najniższy odnotowany wynik - 7 dni. W 2014 r. wartość 

wskaźnika nieznacznie wzrosła. 

 Struktura założycielska spółdzielni socjalnych, zarówno w kontekście składu 

założycielskiego (osoby fizyczne lub osoby prawne), jak i udziału poszczególnych 

podmiotów i grup osób uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej nie uległa 

zmianie w odniesieniu do stanu odnotowanego w poprzednim okresie 

sprawozdawczym obejmującym okres 2012-2013. Wśród założycieli spółdzielni 

socjalnych dominują osoby fizyczne. Spółdzielnie socjalne których założyciele  

są osobami fizycznymi stanowią niemal ¾ wszystkich spółdzielni.  

 Wśród grup osób fizycznych uprawnionych do założenia spółdzielni dominują osoby 

bezrobotne, niepełnosprawne i inne, których praca na rzecz spółdzielni wymaga 

szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni.  

 W przypadku spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne, których udział 

w ogóle spółdzielni socjalnych nie przekracza 30% ogólnej liczby spółdzielni 

socjalnych  najczęściej założycielami spółdzielni są organizacje pozarządowe.  

W drugiej kolejności jednostki samorządu terytorialnego, a następnie  kościelne osoby 

prawne.  
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 Co czwarta spółdzielnia socjalna (25,2%) posiada strategię rozwoju przedsiębiorstwa 

w formie dokumentu. Pozostałe spółdzielnie socjalne nie posiadają dokumentu 

określającego kierunki rozwoju dalszej działalności. 

 Spółdzielnie socjalne najczęściej dokonywały pomiaru efektów realizacji zakładanych 

celów poprzez bieżący monitoring prowadzonych działań i ich rezultatów oraz 

ewaluację dokonywaną samodzielnie przez spółdzielnie socjalną. Prowadzenie ww. 

aktywności  zadeklarowało odpowiednio 78,3% oraz 67,8% badanych podmiotów.   

 Organizacja pracy i zarzadzanie w spółdzielniach socjalnych, w tym kwestie decyzyjne 

odbywają się na zasadach demokratycznych przy szerokim udziale wszystkich 

członków i pracowników.  

 W strukturach 86% spółdzielni socjalnych nie istniała w 2014 r. rada nadzorcza,  

co oznacza, że zdecydowana większość spółdzielni socjalnych liczy mniej niż  

15 członków. 

 W spółdzielniach socjalnych średnio w 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia walnego 

zgromadzenia spółdzielców oraz 7 posiedzeń zarządu spółdzielni.  

 Częściej występującymi problemami są te o charakterze zewnętrznym. 

 Jako problemy spółdzielcy socjalni najczęściej wskazywali brak zainteresowania władz 

lokalnych problemami spółdzielczości socjalnej; brak zrozumienia  

dla problemów spółdzielczości socjalnej; trudności w pozyskiwaniu zleceń  

z otwartego rynku oraz trudności w pozyskiwaniu zadań zleconych przez administrację 

publiczną. 

 Ponad 80% spółdzielców postrzega przyszłość swojej spółdzielni socjalnej pozytywnie 

lub raczej pozytywnie.  

 Średnio zdaniem ok. 40% badanych spółdzielni regulacje prawne  w umiarkowanym 

lub silnym stopniu nie są zrozumiałe, obecne przepisy prawa nie sprzyjają rozwojowi 

działalności i powodują trudności w bieżącej działalności spółdzielni socjalnych. 

Stanowisko przeciwne stanowiące, iż przepisy prawa są zrozumiałe, niepowodujące 

trudności w bieżącej działalności i sprzyjające jej dalszemu rozwojowi zajęło średnio 

ok 25% badanych podmiotów.  

 

Członkowie i pracownicy spółdzielni socjalnych 

 Na koniec 2014 r. średnie wartości charakteryzujące udział wśród członków 

spółdzielni socjalnych osób fizycznych i osób prawnych wynosiły odpowiednio  

2,4 dla osób prawnych i 5,7 dla osób fizycznych. 

 Udział absolwentów CIS i KIS wśród członków spółdzielni socjalnych jest niewielki. 

Jedynie 15,3% spółdzielni socjalnych zadeklarowało, że na koniec 2014 r. wśród 

członków spółdzielni socjalnej były osoby będące absolwentami CIS. Obecność wśród 

członków spółdzielni absolwentów KIS wg. stanu na koniec 2014 r. deklarowało 

jedynie 4,1% spółdzielni socjalnych.  

 Wśród ogółu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnionych  

w spółdzielniach socjalnych dominującą grupę stanowią osoby bezrobotne oraz 

niepełnosprawne.  



77 
 

 Dominującą formą zatrudnienia w badanych spółdzielniach socjalnych stanowi 

spółdzielcza umowa o pracę.  

 Poziom zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych charakteryzuje się niewielką 

dynamiką. Zarówno w przypadku zatrudnionych członków spółdzielni socjalnych, jak 

i pozostałych pracowników, jedynie ok 20% badanych spółdzielni zadeklarowało 

wzrost lub spadek w liczbie zatrudnionych. Łącznie ok 80% spółdzielni wskazało,  

że stan zatrudnienia członków spółdzielni i pozostałych pracowników na koniec 2014 

r. w odniesieniu do końca roku 2013 nie uległ zmianie. 

 Jedynie 27,8% badanych spółdzielni socjalnych deklarowało, że w 2014 r. korzystało 

ze wsparcia wolontariuszy. 

 

Działalność gospodarcza spółdzielni socjalnych 

 Najczęściej wskazywanymi czynnikami, które decydowały o wyborze obszaru 

działalności spółdzielni socjalnych były wyniki przeprowadzonego rozeznania rynku  

i analiz popytu na dane usługi lub produkty, indywidualne przekonania członków lub 

założycieli oraz istniejący pomysł na działalność. 

 najwięcej spółdzielni socjalnych zadeklarowało prowadzenie działalności w działach 

PKD: pozostała indywidualna działalność usługowa, działalność usługowa związana  

z wyżywieniem, a także działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku  

w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.  

 Połowa badanych spółdzielni zadeklarowała prowadzenie działalności w 1 obszarze, 

pozostałe natomiast wskazały prowadzenie działalności wielobranżowej poprzez 

utrzymywanie aktywności gospodarczej w 2 lub kilku obszarach.  

 Najczęściej wskazywaną grupą klientów były osoby fizyczne. 

 Spośród wskazanych działań ukierunkowanych na promocję działalności gospodarczej 

spółdzielnie socjalne najczęściej deklarowały prowadzenie działań reklamowych  

w Internecie, reklamowanie własnej działalności poprzez dystrybucję plakatów, ulotek 

i broszur informacyjnych, a także uczestnictwo w konferencjach. 

 Ponad 86% spółdzielni socjalnych zamierza w roku bieżącym lub następnych podjąć 

działania mające na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej 

wskazywane, planowane działania obejmują pozyskanie nowych klientów, rozszerzenie 

oferty produktów lub usług oraz pozyskanie nowych źródeł dochodu w formie 

nowych dotacji lub grantów projektowych.  

 W opinii 37,3% badanych spółdzielni socjalnych, podkreślenie socjalnego charakteru 

spółdzielni utrudnia pozyskiwanie klientów. Jednocześnie zdaniem 31% spółdzielców, 

socjalny aspekt związany z funkcjonowaniem spółdzielni ułatwia pozyskiwanie 

nowych nabywców. Pozostałe 31,7% spółdzielni socjalnych uczestniczących  

w badaniu ankietowym nie zajęło jednoznacznego stanowiska w ww. kwestii. 

 Łącznie około ¾ badanych spółdzielni socjalnych negatywnie ocenia możliwości 

konkurowania spółdzielni socjalnych z innymi przedsiębiorstwami. 
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Działalność społeczna spółdzielni socjalnych 

 Działaniami najczęściej podejmowanymi i realizowanymi przez spółdzielnie socjalne  

w ramach prowadzonej działalności społecznej była aktywność w różnego rodzaju 

organizacjach i stowarzyszeniach, której prowadzenie zadeklarowała ponad połowa 

badanych spółdzielni socjalnych. Ponadto spółdzielnie prowadziły działania 

informujące spółdzielców o organizowanych na terenie gminy konkursach, 

uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych; organizowały okresowe spotkania 

integracyjne w miejscu prowadzenia działalności; organizowały wzajemną pomoc  

w ramach zbiorowości obejmującej spółdzielców i ich rodziny, a także prowadziły 

różnego rodzaju działania ukierunkowane na organizację czasu wolnego  

i rzecznictwo poprzez organizację spotkań z politykami i urzędnikami.   

 W ramach odpowiedzi na pytanie dotyczące głównych obszarów działalności pożytku 

publicznego, spółdzielnie socjalne najczęściej deklarowały prowadzenie działalności na 

rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (41,4%), osób niepełnosprawnych (36,5%), a także promocji zatrudnienia 

i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem  

z pracy (35,1%).  

 Spółdzielnie socjalne, które realizowały w 2014 r. działania o charakterze społecznym 

najczęściej kierowały je do osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych. 

 

Finanse spółdzielni socjalnych 

 Ponad połowa spółdzielni socjalnych biorących udział w badaniu ankietowym 

wskazała, iż w 2014 r. nie osiągnęła przychodu z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. W gronie spółdzielni socjalnych, które w 2014 r. odnotowały przychód  

z działalności rynkowej najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie, których przychody 

z tego tytułu mieściły się w przedziale 10-50 tys. zł. 

 Brak przychodów uzyskanych w 2014 r. z dotacji deklarowało 61,2% spółdzielni 

socjalnych uczestniczących w badaniu ankietowym. W gronie spółdzielni socjalnych, 

które w 2014 r. odnotowały przychód z dotacji najliczniejszą grupę stanowiły 

spółdzielnie, których przychody z tego tytułu mieściły się w przedziale 50-100 tys. zł. 

 Zdecydowanie najmniejsza liczba spółdzielni socjalnych deklarowała uzyskanie  

w 2014 r. przychodu ze zleconych zadań publicznych. Brak przychodów z tego tytułu 

deklarowało 85,8% badanych podmiotów. W gronie spółdzielni socjalnych, które  

w 2014 r. odnotowały przychód z tytułu realizacji zleconych zadań publicznych 

najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie, których przychody z tego tytułu mieściły 

się w przedziałach 10-50 tys. zł. 

 Z wyjątkiem funduszu zasobowego i udziałowego – obligatoryjnie tworzonych  

w spółdzielniach socjalnych, w 2014 r. najczęściej tworzonym funduszem był fundusz 

inwestycyjny. 

 Średnia kwota podatku VAT odprowadzonego przez spółdzielnię socjalną w 2014r 

wynosiła 4 217,04 zł. W przypadku podatku CIT średnia kwota podatku 

odprowadzona przez spółdzielnię socjalną wynosiła 991,12 zł.  
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 W odpowiedzi na pytanie o ocenę aktualnej sytuacji finansowej spółdzielni socjalnej, 

największa grupa spółdzielni stanowiąca ponad połowę badanych podmiotów określiła 

sytuację finansową spółdzielni jako średnią.  

 Co czwarta spółdzielnia socjalna określiła sytuację finansową jako dobrą lub bardzo 

dobrą, natomiast łącznie 23,5% spółdzielni wskazało, iż sytuacja finansowa była zła 

lub bardzo zła.   

 

Współpraca spółdzielni socjalnych z innymi podmiotami 

 Spółdzielnie socjalne częściej podejmują i prowadzą współpracę z podmiotami  

lub instytucjami szczebla lokalnego. Im wyższy poziom centralizacji instytucji  

lub podmiotu tym mniejszy zakres współpracy spółdzielni socjalnych z takimi 

podmiotami. 

 Spółdzielnie socjalne najczęściej współpracują z firmami prywatnymi poprzez 

wzajemną wymianę produktów i usług. Firmy prywatne najczęściej stanowią 

odbiorców produktów lub usług spółdzielni socjalnych i odwrotnie, firmy prywatne są 

często także dostarczycielami produktów i usług do spółdzielni socjalnych.  

 Najczęściej realizowanymi formami współpracy spółdzielni socjalnych  

z organizacjami pozarządowymi była wymiana doświadczeń (62,5%), wzajemne 

informowanie się o wzajemnych działaniach (57,5%), a także współpraca przy realizacji 

pojedynczych zadań i projektów (55,3%). 

 

11. Badanie ankietowe spółdzielni socjalnych 2015 

Z uwagi na określony okres sprawozdawczy, w celu uzupełnienia wyżej wymienionych 

szczegółowych danych dotyczących funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w 2014 

r., w DPP przeprowadzono dodatkowe badanie ankietowe spółdzielni socjalnych dotyczące 

funkcjonowania tych podmiotów w 2015 r. Badanie zostało przeprowadzone  z 

wykorzystaniem tego samego formularza ankiety, a także skierowane do podmiotów, które 

wzięły udział w badaniu dot. 2014 r., jednak z uwagi na zastosowanie odmiennej metodologii 

badawczej i związany z tym poziom zwrotu wypełnionych ankiet, uzyskane w ramach badania 

wyniki okazały się nieporównywalne, a przedstawianie zgromadzonych danych jako 

prezentujących sytuację całego sektora spółdzielni socjalnych w Polsce w 2015 r., 

nieuprawnione.  

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2015 r. zostało 

przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki badawczej możliwej do zastosowania w ramach 

aktualnie dostępnych warunków techniczno-organizacyjnych. W przypadku wykorzystywania 

techniki CAWI, stopa zwrotu zależna jest od poziomu indywidualnej aktywności 

respondentów, co uniemożliwia przed przeprowadzeniem badania określenie choćby 

przybliżonej liczby możliwych do uzyskania odpowiedzi. 

Dane zgromadzone w ramach badania przeprowadzonego za 2015 r. przez DPP  

w MRPiPS, pomimo niskiego poziomu zwrotu wypełnionych ankiet, uniemożliwiającego ich 

pełną prezentację i generalizację wyników,  potwierdziły informacje oraz tendencje zmian, 

zachodzące w sektorze spółdzielczości socjalnej, które zostały odnotowane w badaniu za 2014 
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r., a także poprzednim badaniu ankietowym, obejmującym okres 2012–2013. Ze względu na 

uzyskanie zbieżnych informacji dotyczących funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2015 r. 

w odniesieniu do 2014 r., poniżej przedstawione zostaną najważniejsze informacje i wnioski z 

badania dotyczącego funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2015 r.  

Wśród badanych spółdzielni socjalnych dominowały spółdzielnie, których 

założycielami były osoby fizyczne, w tym najczęściej osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby niepełnosprawne  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Spółdzielnie najczęściej prowadziły działalność usługową, a ich 

działalność oraz współpraca którą prowadziły były silnie związane z poziomem lokalnym.  

O wyborze prowadzonej działalności gospodarczej najczęściej decydowały efekty 

przeprowadzonego rozeznania rynku, istniejący pomysł na działalność oraz indywidualne 

przekonania członków spółdzielni. Spółdzielnie najczęściej zatrudniały do 10 osób, a formą 

zatrudnienia stosowaną najczęściej była spółdzielcza umowa o pracę. Głównym źródłem 

pozyskiwanych przez spółdzielnie socjalne przychodów była prowadzona działalność 

gospodarcza, a nabywcami produktów i usług najczęściej były osoby fizyczne. W zakresie 

prowadzonej działalności o charakterze społecznym, spółdzielnie socjalne angażowały się  

w organizację wydarzeń kulturalno-społecznych na poziomie społeczności lokalnych oraz 

prowadziły działalność społeczną na rzecz członków i pracowników spółdzielni oraz ich 

rodzin. Podobnie jak w przypadku współpracy z otoczeniem w 2014 r., spółdzielnie socjalne 

najczęściej podejmowały współpracę z samorządem lokalnym, najrzadziej zaś z instytucjami  

i organizacjami szczebla centralnego.  

 

Podsumowanie 

 Spółdzielczość socjalna odgrywa istotną rolę w sektorze ekonomii społecznej.  

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest jej rozwój, jednakże dane o jej funkcjonowaniu 

nie są gromadzone w sposób usystematyzowany i bywają fragmentaryczne. Opracowanie i 

wdrożenie rozwiązań adekwatnych do potrzeb i zapewniających kompleksowy rozwój sektora 

spółdzielczości socjalnej, wymaga rzetelnej diagnozy opartej na pełnych informacjach 

dotyczących funkcjonowania spółdzielni socjalnych.  

Niniejszy dokument pn. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających  

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych powstawał dotychczas  

na podstawie powtarzalnych ankietowych badań spółdzielni socjalnych. Ciągły wzrost liczby 

funkcjonujących spółdzielni socjalnych, doświadczenia zgromadzone w trakcie realizacji badań 

ankietowych, wykonywanych techniką CAWI, a także rekomendacje metodologiczne 

opracowane przez zespół ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczenia 

zgromadzone w badaniu ankietowym spółdzielni socjalnych przeprowadzonym w ramach 

projektu systemowego pn. System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej 

oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej wskazały na 

potrzebę zmiany metodologii monitoringu sektora spółdzielczości socjalnej, poprzez 

dostosowanie jej do specyfiki wspomnianego sektora. Jednocześnie dotychczas realizowane 

przedsięwzięcia badawcze, w tym zgromadzone w ich ramach dane i doświadczenia, 

unaoczniły szereg kwestii wynikających z obecnego kształtu sektora spółdzielczości socjalnej, 

mogących mieć wpływ na jego dalszy rozwój. W tym miejscu należy wskazać m.in. obecne 
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przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych, przepisy związane z rejestracją działalności w 

formie spółdzielni socjalnych w KRS. 

Istotnymi działaniami, które będą stanowiły odpowiedź na występujące obecnie 

wyzwania w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania ww. danych, będą działania 

określone w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej, którego 

realizację zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER). Zgodnie z założeniem działania w nim podjęte będą obejmować powtarzalne  

i kompleksowe badania sektora ekonomii społecznej w tym spółdzielczości socjalnej  

w Polsce.  
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