
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych  
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 e-mail: biuro@ozrss.pl  http://ozrss.pl 

                                        KRS: 0000292252 REGON: 141392373  

 
Warszawa, 9 lipca 2018 r. 

 

 

Pan Stanisław Szwed  

Sekretarz Stanu w MRPiPS  

 

Szanowny Panie Ministrze 

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oceniając pozytywnie 

zapisy projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia skierowanej osoby, pozwala sobie sformułować uwagi szczegółowe, które 

pomogą udoskonalić projekt tak aby nie rodził on wątpliwości interpretacyjnych i 

nieprozumień w praktycznym stosowaniu. Dlatego zwracamy uwagę na następujące kwestie: 

1) w § 3 ust. 1 pkt. 7 oraz  § 4 ust. 1 pkt. 5 wykreślić „wkład do spółdzielni”. Wkład od początku 

powodował wiele wątpliwości interpretacyjnych i został wykreślony w ustawie. Tym 

bardziej nie powinien znajdować się w rozporządzeniu; 

2) w  § 4 ust. 3 pkt 1 wykreślić wyrazy „uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu 

bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy jako 

członka”. Trudno bowiem przyjmować osobę do spółdzielni w tym trybie bez gwarancji 

otrzymania środków. Zapis powinien dotyczyć zobowiązania spółdzielni do przyjęcia i 

zatrudnienia osoby; 

3) w  § 4 ust. 3 pkt 1 znajduje się zapis „po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w 

zobowiązaniu”. Nie wyjaśnia się o jaką wpłatę chodzi, bowiem nie występuje ona w 

przepisach. 

4) w  § 4 ust. 3 pkt. 3 po wyrazach „oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania 

spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji”, dla bezpieczeństwa 

finansów publicznych dodać wyrazy „oraz nie spełnia przesłanek upadłości zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie prawo spółdzielcze”; 

5) w § 6, ust. 2 pkt. 1 wyrazy „lub od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej” zastąpić „lub 

od dnia otrzymania środków po przystąpieniu do spółdzielni socjalnej”; Obecny zapis z 

uwagi na rozbieżności czasowe pomiędzy przyjęciem do spółdzielni a otrzymaniem dotacji 

może powodować liczne trudności w rozliczeniu środków; 

6) w § 6, ust. 2 pkt. 4 należy wykreślić lub przeformułować przepis, bowiem z podatku VAT 

nie rozlicza się osoba zatrudniona, ale spółdzielnia. Zapis w obecnym brzmieniu jest 
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niezrozumiały, zwłaszcza w kontekście zapisu w § 7 ust. 4. Projektodawca powinien jasno 

określić kto się rozlicza z VAT i na jakich zasadach udzielana jest dotacja; 

7) w § 8 ust. 3 pkt. 2 wymaga się oświadczenia o prowadzeniu działalności przez okres 6 

miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Niezrozumiałym jest, 

dlaczego spółdzielnia może się starać o środki dopiero po 6, a nie np. 3 miesiącach 

funkcjonowania. 

8) w § 17 ust. 1 mowa jest o formach zabezpieczenia. Niezbędne jest bardzo wyraźne 

zaznaczenie, iż poręczenia mogą udzielać zarówno osoby fizyczne jak też osoby prawne.  

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że utrudnia się poręczenia składane przez spółdzielnie 

czy też jednostki samorządu terytorialnego (ze względu na brak jednoznacznych zapisów, 

które precyzują jedynie poręczenie osób fizycznych). 

 

 

 

w imieniu Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


