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Ministerstwo Kooperacji

7 listopada 1918
Medard
Downarowicz
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Deklaracja Spółdzielczej
Tożsamości
Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego
Zasady spółdzielcze
1. Dobrowolne i otwarte
członkostwo
2. Demokratyczne kontrola
członkowska
3. Ekonomiczne uczestnictwo
członków
4. Autonomia i niezależność
5. Kształcenia, szkolenia i
informacja.
6. Współpracy między
spółdzielniami
7. Troski o społeczność
lokalną

1918 -2018
Spółdzielnie socjalne funkcjonują 14 lat
Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych funkcjonuje 10
lat
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q Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (zmiana ustawy Prawo spółdzielcze
1 maja 2014 roku)
q Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych )
Dz. U 2009 r. Nr 91, poz. 742 (Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 (ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw)
Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1211 (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw)
Dz. U. z 2015 r. Nr 205, poz. 1567 (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw)
Dz. U. z 2017 r. poz 2494 (ustawa z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
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Liczba tworzonych spółdzielni socjalnych
według REGON

Rodzaj działań spółdzielni według REGON oraz
przychodów
Gastronomiczne 11%
Catering 5%
Tereny zielone 7%
Usługi sprzątające 5%
Gotowe posiłki 2%
Usługi opiekuńcze bez
zakwaterowania 5%
Opieka nad dzieckiem
3%
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Struktura liczby spółdzielni socjalnych i ich
przychodów według klas przychodów 2016

Trudności w funkcjonowaniu spółdzielni
socjalnych powstałych w okresie 2012-2015
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Zewnętrzne problemy w funkcjonowaniu spółdzielni

Wewnętrzne problemy w funkcjonowaniu
spółdzielni
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Wyzwania polityczne dla rozwoju spółdzielni
socjalnych
q Wzmocnienie roli spółdzielni w ustawie o ekonomii społecznej i
solidarnej oraz nowym okresie programowania EFS+
q Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu umożliwienie
spółdzielniom socjalnym udziału w realizacji zadań publicznych
(casus PFRON, Opieka 75+, Bezdomność, Posiłek w szkole i w
domu);
q Dokonanie analizy preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej
w tym spółdzielni socjalnych w projektach Europejskiego Funduszu
Społecznego wraz z wdrożeniem zmian wzmacniających te procesy;
q Zorganizowanie akcji petycyjnej do miast o stosowanie społecznie
odpowiedzialnych zamówień; Zorganizowanie koalicji organizacji;
q Przekonanie MRPiPS i UZP do wspólnego wydania zaleceń dla
jednostek samorządu terytorialnego o stosowaniu społecznie
odpowiedzialnych zamówień;

Wyzwania finansowe dla rozwoju spółdzielni
socjalnych
q Poszukiwanie możliwości wdrażania innowacji umożliwiających
podwyższanie jakości działa spółdzielni;
q Analiza propozycji Ministerstwa Finansów dla mikro i małych
przedsiębiorstw celem przeniesienia ich na grunt spółdzielni
socjalnych; Przeanalizowanie zapisów podatkowych ustawy o
spółdzielniach rolniczych i zaadaptowanie ich do możliwości
spółdzielni socjalnych;
q Wzmocnienie narzędzi refundacji składek ubezpieczeniowych;
q Upowszechnienie instrumentów zwrotnych pożyczkowych i
poręczeniowych na rzecz spółdzielni socjalnych oraz zaadaptowanie
mechanizmu social venture capital;
q Zbadanie możliwości Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz
pilotaż nowych dotacji z Funduszu Pracy i PFRON;
q Zaproponowanie rozwiązań wspierających fundusze wzajemnościowe
konsorcjów spółdzielczych ze środków POWER, które premiują
organizowanie podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.
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Wyzwania organizacyjne dla rozwoju spółdzielni
socjalnych
q Zbudowanie silnej reprezentacji spółdzielni socjalnych na poziomie
krajowym i regionalnym jako partnera dla władz publicznych,
partnerów społecznych oraz organizacji biznesu;
q Stworzenie programu członkowskiego oraz Funduszu
Wzajemnościowego OZRSS finansującego ten program;
q Stworzenie system ustawicznego kształcenia spółdzielców w
wymiarze ekonomicznym, społecznym i organizacyjnym
q Znaczące wzmocnienie procesów lustracyjnych spółdzielni
socjalnych;
q Zbudowanie stałych sieci o charakterze branżowym
umożliwiających współpracę spółdzielni realizujących podobne
działania;
q Zwiększenie udziału spółdzielni w konkursach FIO, ASOS i PROO

9

