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Załącznik 
 
Uwagi Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych do projektu ustawy o ekonomii 
społecznej w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych  
 

L.p. 
Podmiot 
zgłaszający 
uwagę 

Jednostka 
redakcyjna 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu 

1 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Preambuła Uznajemy iż dla zdefiniowania celów i 
uświadomienia wagi ustawy celów ustawy 
niezbędna jest preambuła określająca 
podstawowe wartości i przesłanki jej przyjęcia. 

 

„Społeczna gospodarka rynkowa, a zwłaszcza 
zasada solidarności, jako konstytucyjna podstawa 
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, a 
także dążenie do pełnego produktywnego 
zatrudnienia stoją u podstaw promowania 
obywatelskich działań ekonomicznych, mających 
na celu rozwiązywanie tych problemów społeczno-
gospodarczych, dla rozwiązania których nie są 
wystarczające warunki oparte wyłącznie na 
mechanizmach rynkowych. Działania te to 
aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
zapewnianie obywatelom dostępności tanich i 
wysokiej jakości usług użyteczności publicznej oraz 
działania na rzecz rozwoju lokalnego wynikające z 
wyzwań współczesnego świata. Ich prowadzenie 
przez społeczne podmioty i przedsiębiorstwa 
gospodarcze tworzy obszar ekonomii społecznej – 
który przy wsparciu władz publicznych i przy 
zachowaniu niezbędnych reguł rynkowych, 
skutecznie integruje wspólnoty samorządowe, 
wpływając na ich zrównoważony rozwój. 
Wypełniając powyższe powinności stanowi się, co 
następuje:”; 
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2 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział I Przepisy 
ogólne 
Art. 2 

W żadnym z wprowadzających artykułów 
Ustawodawca nie definiuje terminu „ekonomia 
społeczna”. 

W art. 2. pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

1) ekonomia społeczna – zbiór podmiotów 
ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 
społecznych pojmowanych łącznie jako sektor 
gospodarki narodowej.  

3 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział I Przepisy 
ogólne 
Art. 2 pkt. 3, nowe 
lit d1 po lit. d) 

d1)    Rozszerzenie podmiotów ekonomii społecznej o 
spółdzielnie o charakterze pracowniczym 
działające na obszarach wiejskich. 

d1) Spółdzielnie Produkcji Rolnej, Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, działające na podstawie ustawy z dnia 
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 
2021 r. poz. 648). 

4 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział I przepisy 
ogólne 
Art. 2 pkt. 4 

Pomimo faktu, iż osoby te objęte są ustawą o 
zatrudnieniu socjalnym, z uwagi na specyficzność 
tych kwestii społecznych, wskazujemy na potrzebę 
ich ujęcia jako grup szczególnych bez koniecznego 
udziału w CIS, KIS. Ponadto postulujemy jak 
zapisano w KPRES poszerzenie katalogu o rolników 
i ich domowników.  

 

l) osoby bezdomne realizujące indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności,  
m) osoby, które uzyskały w Rzeczpospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, o której mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 r. poz. 322 i 
2023),  
n) rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
jeżeli ich dochód wynosi nie więcej niż dochód z 6 
hektarów przeliczeniowych, określony przy 
uwzględnieniu wartości przeciętnego dochodu z 
pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
określonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego wydawanego na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 
oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529),  
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o) niebędący rolnikami domownicy rolników 
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie na podstawie przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, 

5 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 3, ust. 1 

Określenie i przedsiębiorstwo społeczne prowadzi 
działalność gospodarczą, aby jasno dokonać 
podziału ze sferą pożytku publicznego. Usunąć 
należy również inną działalność odpłatną (nie 
widomo jaka to działalność). Ponadto poprawienie 
błędu zapisu (artykułów określających wymogi). 

Art. 3 ust. 1 Status przedsiębiorstwa społecznego 
może uzyskać podmiot ekonomii społecznej 
prowadzący działalność gospodarczą, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 
162) lub działalność, po spełnieniu wymagań 
określonych w art. 5–13, z zastrzeżeniem ust. 2. 

6 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 3  

Dodać ust. 1a który jasno określa że spółdzielnia 
socjalna traktowana jest jak przedsiębiorstwo 
społeczne (i podlega tym samym prawom i 
obowiązkom chyba że przepisy szczególne o 
spółdzielniach socjalnych stanowią inaczej) z 
uwagi na  fakt spełniania tych wymogów z ustawy 
o spółdzielniach socjalnych. 
 
 

Art. 3 ust. 1a. Spółdzielnia socjalna w zakresie 
praw i obowiązków traktowana jest jak 
przedsiębiorstwo społeczne, chyba że przepisy 
dotyczące spółdzielni socjalnych regulują to 
odrębnie. 

7 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 

Rozszerzenie zapisu dotyczącego podmiotów 
zakładanych przez samorząd na wszystkie, w 
których ustawa (ustawa o spółdzielniach 
socjalnych) lub statut tego przedsiębiorstwa 
przewiduje obejmowanie akcji lub udziałów przez 
pracowników, co jest możliwe.  

Art. 3 ust. 2. Status przedsiębiorstwa społecznego 
może uzyskać podmiot ekonomii społecznej, nad 
którym Skarb Państwa, jednostka samorządu 
terytorialnego lub państwowa albo samorządowa 
osoba prawna nie posiada kontroli, o której mowa 
w art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2021 r. poz. 275), z wyłączeniem z wyłączeniem 
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Art. 3 ust. 2 

spółdzielni socjalnych, o których mowa w art. 4 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych oraz przedsiębiorstw, w 
których statut przedsiębiorstwa przewiduje 
objęcie większości udziałów lub akcji przez 
pracowników. 

8 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 3 ust. 3 

Rozszerzenie zapisu dotyczącego podmiotów 
zakładanych przez samorząd na wszystkie, w 
których ustawa (ustawa o spółdzielniach socjalnych) 
lub statut tego przedsiębiorstwa przewiduje 
obejmowanie akcji lub udziałów przez 
pracowników, co jest możliwe. Ponadto określenie, 
że kontroli nad przedsiębiorstwem społecznym nie 
może sprawować jedna osoba fizyczna. 

Art. 3 ust. 3. W przedsiębiorstwie społecznym 
będącym spółdzielnią socjalną lub spółką, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich związki oraz 
osoba fizyczna nie mogą posiadać więcej niż 50% 
akcji lub udziałów, z wyłączeniem spółdzielni 
socjalnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych oraz przedsiębiorstw, w których statut 
przewiduje objęcie większości udziałów lub akcji 
przez pracowników. 

9 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 4 

Obowiązek stosowania oznaczenia wymaga zmian w 
KRS, tworząc dodatkowe utrudnienia. Należy 
wprowadzić możliwość stosowania oznaczenia w 
ramach działalności przedsiębiorstwa a nie przymus.   

Art. 4. 1. Przedsiębiorstwo społeczne może 
stosować oznaczenie „przedsiębiorstwo 
społeczne” lub skrót „PS”. 

 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 

Rozszerzenie katalogu osób, których indywidualny 
plan reintegracyjny ma charakter bezterminowy 
(nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale osoby w 

Art. 6 ust. 1. [pierwsze zdanie] Osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, będące członkami lub 
pracownikami spółdzielni socjalnej, która uzyskała 
status przedsiębiorstwa społecznego oraz osoby 
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Spółdzielni 
Socjalnych 

Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 6 ust. 1 
[pierwsze zdanie] 

kryzysie zdrowia psychicznego, absolwenci CIS i KIS, 
osoby usamodzielniane). 

zagrożone wykluczeniem społecznym, o których 
mowa w art. 2 pkt 4 lit. d, e, i, k, są wliczane do 
wymaganego udziału osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, o którym mowa w ust. 
2, także po zakończeniu realizacji indywidualnego 
planu reintegracyjnego. 

10 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 6 ust. 3 

Proponujemy skreślenie ust. 3.  
Sytuacje osób zagrożone wykluczeniem społecznym 
są zbyt zróżnicowane, by jednoznacznie stwierdzać 
w to okresie 36 miesięcy. 

Skreślić w art. 6 ust. 3 

11 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 7 ust. 1 
[pierwsze zdanie] 

Podwyższenie progu wymaganego do programu 
reintegracyjnego do 20 osób zagrożonych 
wykluczeniem, aby istniał sens jego tworzenia.  

Art. 7 ust. 1 [pierwsze zdanie] Przedsiębiorstwo 
społeczne, zatrudniające co najmniej 20 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trybie 
określonym przez statut, umowę spółki lub inny 
dokument o tym charakterze, tworzy program 
reintegracyjny, który określa w szczególności: 

12 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 

Wprowadzenie fakultatywności planu 
reintegracyjnego, ale jednocześnie wprowadzenie 
dodatkowych korzyści dla tych, którzy plan 
realizują: jeśli realizujesz plan reintegracyjny 
możesz korzystać z preferencji w ustawie. Jeśli go 

Art. 8 ust. 1. Przedsiębiorstwo społeczne, w 
stosunku do każdej zatrudnionej osoby zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, może realizować przez 
okres od 6 do 36 miesięcy, opracowany przy 
aktywnym jej uczestnictwie, indywidualny plan 
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Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 8 ust. 1 

nie realizujesz – nie korzystasz. reintegracyjny, mający na celu wzrost kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby. 

13 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
po Art. 8  

Określenie sposobu wspierania działań 
reintegracyjnych ze środków Funduszu Pracy. 
Ponadto określenie roli podmiotów realizujących 
usługi wsparcia we wspieraniu PS w realizacji 
działań reintegracyjnych, jak również staży 
zawodowych uczestników WTZ, CIS i KIS. 

po Art. 8 dodaje się nowy art. 8a: 
Art. 8a. 1. Realizacja indywidualnego programu 
reintegracyjnego finansowana jest ze środków 
funduszu reintegracyjnego przedsiębiorstwa 
społecznego, z tym, że część kosztów w zakresie 
reintegracji zawodowej, wspierana jest ze 
środków Funduszu Pracy, o którym mowa w 
przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, przez samorząd województwa. 
Działania te mogą zostać wsparte ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Planowanie i realizacja programu 
reintegracyjnego, pomoc przedsiębiorstwu w 
przygotowaniu indywidualnego planu 
reintegracyjnego jest wspierane przez doradcę ds. 
reintegracji finansowanego przez podmioty 
realizujące wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej, o których mowa w art. 63. 
3. Na podstawie odrębnych przepisów w 
przedsiębiorstwie społecznym mogą być 
realizowane praktyki zawodowe dla uczestników 
Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 
Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 
przypadku zatrudnienia uczestnika praktyk 
zawodowych na nas nieokreślony, 
przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje premię ze 
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środków Funduszu Pracy w wysokości 400% 
przeciętnego wynagrodzenia. 
4. Samorząd województwa na podstawie umowy z 
przedsiębiorstwem społecznym refunduje 90% 
kosztów usług reintegracji zawodowej do 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę 
uprawnioną rocznie, zaś w przypadku osób, o 
których mowa w art. 2 pkt 4 lit. d, e, i, k do 
wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia. 

14 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 11 

Proponujemy przeformułowanie zapisów 
dotyczących oceny planu reintegracyjnego, 
umożliwiając zwiększenie i spójność współpracy 
pomiędzy wojewodą a samorządem 
województwa.  

W art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Kontynuację realizacji indywidualnego planu 
reintegracyjnego akceptuje wojewoda w trybie, o 
którym mowa w art. 122a ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), na 
podstawie wniosku regionalnego ośrodka polityki 
społecznej, który bierze  pod uwagę w 
szczególności: 
1) przedstawioną przez przedsiębiorstwo 
społeczne informację na temat rodzaju działań z 
zakresu reintegracji zawodowej i społecznej 
zrealizowanych wobec osoby zagrożonej 
wykluczeniem społecznym wraz z oceną wpływu 
tych działań na realizację indywidualnego planu 
reintegracyjnego; 
2) opinię podmiotu świadczącego usługi wsparcia 
dla podmiotów ekonomii społecznej, o których 
mowa w art. 52 ust. 3; 

 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 

Zapis eliminujący kolizję przepisów ustawy o 
ekonomii społecznej i ustawy o spółdzielniach 
socjalnych. 

art. 11 dodaje się ust. 7: 
Przepisy ust. 1 – 6 nie naruszają przepisów o 
konsultacjach z pracownikami w ustawie z dnia z 
dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych. 
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Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 11  

15 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 1 
Organizacja i 
zasady działania 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 14 

Uproszczenie zasad sprawozdawczości dla 
przedsiębiorstw społecznych, tak aby nie tworzyć 
dodatkowych niepotrzebnych dokumentów. 

Art. 14. 1. Przedsiębiorstwo społeczne przedkłada 
wojewodzie bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową, o której mowa w ustawie o 
rachunkowości, w której zawiera szczegółowe 
informacje o: 
a) podjętych działaniach dotyczących reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zatrudnionych; 
b) zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 2, i 
realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego; 
c) zrealizowanych usługach społecznych. 
2. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 
przekazuje się wojewodzie w terminach 
przewidzianych w ustawie o rachunkowości. 

16 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 2 
Zasady 
uzyskiwania i 
utraty statusu 
przedsiębiorstwa 
społecznego oraz 
nadzór nad 
przedsiębiorstwem 
społecznym 
 

Propozycja wykreślenia wymogów zaświadczeń z 
urzędu skarbowego i ZUS jako zbędne przy 
oznaczaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

W art. 16 w ust. 3 skreśla się pkt 3 i 4 
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Art. 16 

17 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 2 
Zasady 
uzyskiwania i 
utraty statusu 
przedsiębiorstwa 
społecznego oraz 
nadzór nad 
przedsiębiorstwem 
społecznym 
 
Po Art. 25  

Określenie zasad przeznaczenia majątku 
przedsiębiorstwa społecznego powstałego ze 
środków publicznych  po utracie statusu 
przedsiębiorstwa społecznego. 

Dodaje się Art. 25a.  
Art. 25. W przypadku utraty statusu 
przedsiębiorstwa społecznego, którego powstanie 
zostało sfinansowane ze środków publicznych a do 
którego doszłoby przed upływem 3 lat od 
zakończenia wsparcia finansowego, majątek 
zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia 
zostaje przekazany na Krajowy Fundusz 
Przedsiębiorczości. 

18 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 3 
Instrumenty 
wsparcia 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 26 

Przy wprowadzeniu indywidualnych planów 
reintegracyjnych musi być obowiązkowa refundacja 
składek na ubezpieczenie społeczne.  

Art. 26. 1. W stosunku do pracowników 
przedsiębiorstwa społecznego, będących osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym, część 
wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej 
od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i chorobowe, oraz część kosztów 
osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe 
za zatrudnionego, podlega finansowaniu ze 
środków Funduszu Pracy przez okres realizacji 
indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1. 

19 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 3 
Instrumenty 
wsparcia 

Na obszarach strategicznej interwencji, 
obejmujących gminy zagrożone degradacją 
społeczno-gospodarczą wskazywane w strategiach 
rozwoju, działania publiczne muszą mieć znacznie 
intensywniejszy charakter niż na pozostałych 
obszarach.  

1a. W przedsiębiorstwach społecznych 
realizujących swoje działania na obszarach 
specjalnej interwencji, o których mowa w ustawie  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021 poz. 1057) 
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przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 26 nowy ust. 
1a 

finansowanie, o którym mowa w ust. 1 ma 
charakter obligatoryjny. 

20 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 3 
Instrumenty 
wsparcia 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 26 nowy ust. 
4a 

Rozwiązanie istnieje obecnie w ustawie o 
spółdzielniach socjalnych i jest pożądane przez 
inne przedsiębiorstwa społeczne. 

4a. Na podstawie udokumentowanego wniosku 
przedsiębiorstwa społecznego, starosta może 
przekazać co miesiąc zaliczkę na opłacanie 
składek, o których mowa w ust. 1. 

21 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział II 
Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Rozdział 3 
Instrumenty 
wsparcia 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
 
Art. 31 

Zaświadczenie musi dotyczyć wszystkich 
przypadków spełniania wymogów społecznie 
odpowiedzialnych zamówień. 

Art. 31. Wojewoda, na wniosek przedsiębiorstwa 
społecznego wydaje na podstawie wykazu, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1, zaświadczenie o 
spełnianiu przez przedsiębiorstwo społeczne 
przesłanek, o których mowa w art. 94, oraz 361 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 
2020 r. poz. 288, 1517 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 
464). 

 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział III nowe 
brzmienie 

Nowa propozycja działu III nie naruszająca zasad 
działalności pożytku a odwołująca się wyłącznie 
do kwestii zamówień publicznych. Usługi 
definiujemy zgodnie z Dyrektywną o 
zamówieniach publicznych 
 

DZIAŁ III  
Realizacja usług społecznych przez 
przedsiębiorstwa społeczne 
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Określa prostą kolejność. Samorząd może 
realizować samodzielnie lub przez jednostki 
zależne, lub w ramach przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego [choć w tym 
przypadku powierzenie. Natomiast jeśli przetarg 
to z zastosowaniem klauzul społecznych 92 i 361. 
W przypadku niewyłonienia wykonawcy w jednym 
z trybów, lub niemożności zastosowania 
konkursów lub klauzul z uwagi na brak 
potencjalnych wykonawców, ma swobodną rękę. 
 
Nowa propozycja bardzo wyraźnie oddzieli sferę 
działalności pożytku wraz z jej trybami od działań 
stricte gospodarczych realizowanych zgodnie z 
PZP. Tym samym powinna przeciąć spory. 

Art. 32. 1. Jednostka samorządu terytorialnego 
zapewnia realizację usług społecznych, 
uwzględniając cele społeczne, w szczególności:  
1) wzmocnienie spójności społecznej;  
2) promocję zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;  
3) budowanie partnerskiej współpracy organów 
administracji publicznej i przedsiębiorstw 
społecznych 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli jednostka 
samorządu terytorialnego realizuje usługi 
społeczne samodzielnie lub na podstawie:  
1) art. 214 ust. 1 pkt 11, 13 i 14 oraz art. 216 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
zastrzeżeniem że do złożenia ofert są uprawnione 
podmioty ekonomii społecznej, zaś realizacja 
zadań odbywa się w formie powierzania 
wykonywania zadań publicznych, lub partnerstwa-
publiczno-społecznego, określonych w tej ustawie. 
Art. 33. 1. Organ administracji publicznej zapewnia 
realizację zamówień na usługi zdrowotne, 
społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-
0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-
9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-
4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym 
Słowniku Zamówień, przez zakup towarów i usług 
w przedsiębiorstwach społecznych z 
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zastosowaniem art. 94–96 lub art. 361 ustawy z 
dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Zamawiający usługi społeczne, o których mowa 
w ust. 1 są obowiązani zawrzeć w planie 
postępowań o udzielenie zamówień, o którym 
mowa w art. 23 ustawy z dnia 19 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych, informację o 
zakupach, realizowanych w trybie ust. 1, oraz art. 
34 zamieszczając w Biuletynie Zamówień 
Publicznych dodatkową informację w tej sprawie.  
Art. 34. 1. Jednostka sektora finansów 
publicznych, udzielając zamówienia, które nie 
podlega, ze względu na jego wartość, ustawie z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, może zastrzec, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
przedsiębiorstwa społeczne, 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 2021 r. poz. 305). 
2. Informację o zastrzeżeniu, o którym mowa w 
ust. 1, zamieszcza się we wniosku o uruchomienie 
procedury udzielenia zamówienia publicznego 
oraz w odpowiednich dokumentach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Art. 35. Jednostka samorządu terytorialnego, 
zlecając realizację usługi społecznej w trybach, o 
których mowa w art. 33 i 34, może ograniczyć 
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udział wykonawców do przedsiębiorstw 
społecznych: 
1) mających siedzibę na terenie zlecającej 
jednostki samorządu terytorialnego lub 
2) zatrudniających przy realizacji tego zlecenia co 
najmniej 50% pracowników zamieszkałych na 
terenie zlecającej jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Art. 35. 1. Jednostka samorządu terytorialnego w 
przypadku: 
1) niewyłonienia wykonawcy w jednym z trybów, o 
których mowa w ust. 33 i 34, 
2) niemożności zastosowania art. 33 i 34 z uwagi 
na brak potencjalnych wykonawców  
– może zapewnić realizację usługi społecznej na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 19 
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275). 
2. Pominiecie zastosowania przepisów ust. 1 i 2 
wymaga uzasadnienia, które powinno zostać 
umieszczone w informacji, o której mowa w art. 
33 ust. 2.  
3. Każdy może żądać uzasadnienia, o którym 
mowa w ust. 2. 

22 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 
 
Art. 52 ust. 3 

Zapis ma wzmocnić obowiązujące już zapisy 
standardów odnośnie wspierania i promowania 
społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych. 

W art. 52 w ust. 3 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 
5) promocji i upowszechniania zamówień 
publicznych z wykorzystaniem narzędzi 
społecznych oraz współpracy z zamawiającymi w 
tym zakresie. 
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23 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 
 
Art. 60 

Nowe opis kompetencji samorządu województwa 
po scaleniu z zapisami ustawy o pomocy 
społecznej (nie może być opisów tego samego 
zadania w dwóch ustawach). 

Art. 60. 1. Samorząd województwa koordynuje w 
województwie działania na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej, w szczególności:  
1) opracowuje, realizuje i monitoruje regionalny 
program na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
zgodny ze strategią rozwoju województwa, oraz 
programy rozwoju usług społecznych; 
2) konsultuje programy oraz inne dokumenty w 
zakresie ekonomii społecznej i usług społecznych 
w szczególności służące realizacji umowy 
partnerstwa, o której mowa w ustawie z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju;  
3) wspiera rozwój usług na rzecz ekonomii 
społecznej oraz promuje nowe metody działań w 
zakresie usług społecznych, aktywizacji, integracji 
oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
4) monitoruje działania podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych w 
województwie;  
5) wspiera rozwój partnerskiej współpracy 
pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami 
społecznymi na rzecz rozwoju usług społecznych 
oraz reintegracji zawodowej i społecznej; 
6) wspiera tworzenie wspólnych przedsięwzięć 
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych w celu zwiększenia ich potencjału 
oraz wspólnej realizacji usług społecznych 
7) wspiera zwiększanie kompetencji służb 
zajmujących się aktywizacją, integracją usługami 
społecznymi oraz reintegracją społeczną i 
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zawodową osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

24 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 

Należy uporządkować nazewnictwo – nie 
Marszałek ale Zarząd województwa (Marszałek 
jest organem według w ustawy o promocji 
zatrudnienia), natomiast generalnie  organami 
samorządu województwa są sejmik i zarząd, 
zgodnie z ustawą o samorządzie województwa. 

Propozycja porządkowa zamiany Marszałka 
województwa na Zarząd województwa. 

25 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 
 
Art. 61 

Wzmacnia kompetencje RKRES jako 
współuczestnika procesu przygotowania, realizacji 
i monitorowania regionalnego programu rozwoju 
ES. 

W art. 62, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Do zadań regionalnego Komitetu należy w 
szczególności 

1) udział w przygotowaniu, realizacji oraz 
ocenie regionalnego programu na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej,  

2) wyrażanie opinii projektach uchwał 
samorządu województwa i aktów prawa 
miejscowego dotyczących funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej; 

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
programowania i realizacji działań w 
zakresie usług społecznych; 

26 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 
 
Art. 63 

Zapis ten ma na celu ujednolicenie ustawowego 
katalogu osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z katalogami osób, które otrzymują 
wsparcie w ramach różnych programów i 
projektów, w tym współfinansowanych ze 
środków unijnych. 

Art. 63, ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
1) wsparcia, o których mowa w art. 52 ust. 3, na 
rzecz podmiotów ekonomii społecznej, 
przedsiębiorstw społecznych oraz zatrudnionych 
tam osób zagrożonych wykluczeniem społecznych; 

27 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 

Dział IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 

Podmioty realizujące usługi mogą też realizować 
inne zdania na zasadzie porozumienia z PUP lub 
na zlecenie marszałka województwa. Powiązane 
jest to m.in. ze zmianami w ustawie o promocji 

W art. 65 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
5. Podmiot akredytowany realizujący usługi, o 
którym mowa w ust. 1 w może realizować również 
usługi na rzecz samorządu województwa, 
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Spółdzielni 
Socjalnych 

 
Art. 63 nowy ust. 5 

zatrudnienia. samorządu powiatowego lub innych podmiotów i 
instytucji na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach lub na podstawie porozumień.     

28 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Po  
Dziale IV Wsparcie 
rozwoju ekonomii 
społecznej przez 
władze publiczne 

Propozycja przywraca koncepcję Funduszu 
Przedsiębiorczości Społecznej, jaka funkcjonowała 
przy poprzednich wersjach projektu ustawy, z 
zastrzeżeniem, iż zawiera propozycję funduszu w 
ramach BGK a nie odrębnego funduszu celowego. 

Po Dziale IV dodaje się Dział IVa i art. 63a-63h w 
brzmieniu: 
Dział IVa. Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej 
Art.63a. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego 
tworzy się Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, 
zwany dalej „Funduszem”. 
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego. 
3. Środki Funduszu przeznacza się na realizacje 
zadań w celu wsparcia: 
1) powstawania przedsiębiorstw społecznych; 
2) promocji i rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej; 
3) działalności inwestycyjnej i bieżącej podmiotów 
ekonomii społecznej i solidarnej. 
Art. 63b. Środki Funduszu pochodzą z: 
1) środków finansowych, o których mowa w art. 
98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020, powierzonych w zarządzanie przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 
2) środków finansowych, o których mowa w art. 
28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 przeznaczonych na rozwój 
ekonomii społecznej, powierzonych w zarządzanie 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego;  
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3) dotacji z budżetu państwa; 
4) środków pochodzących z likwidacji majątku 
przedsiębiorstw społecznego; 
5) darowizn i zapisów; 
6) odsetek z tytułu oprocentowania środków 
Funduszu; 
7) odsetek od lokat środków Funduszu w bankach; 
8) wpływów z innych tytułów. 
Art. 63c. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego: 
1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan 
finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw: 
a) finansów publicznych, 
 b) rozwoju regionalnego, 
 c) zabezpieczenia społecznego, 
– do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na 
który plan jest opracowywany; 
2) przekazuje projekt planu finansowego Funduszu 
na dany rok do uzgodnienia organom 
wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku 
poprzedniego; 
3) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz 
rachunek zysków i strat, wchodzące w skład 
sprawozdania finansowego banku 
2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa 
ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych sprawozdanie z realizacji planu 
finansowego Funduszu w poprzednim roku do 
dnia 30 kwietnia roku następnego. 
Art. 63d. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego przekazuje na wyodrębniony 
rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa 
Krajowego środki Funduszu na finansowanie: 
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1) pożyczek, w tym pożyczki na rozpoczęcie i 
rozwój działalności oraz na utworzenie nowych 
miejsc pracy; 
2) spłaty odsetek od udzielonych pożyczek; 
3) gwarancji i poręczeń kredytów i pożyczek 
udzielanych przez instytucje finansowe; 
4) reporęczeń; 
5) inwestycji kapitałowych w podmiotach 
ekonomii społecznej i solidarnej;  
6) innych form wsparcia zwrotnego, o którym 
mowa w art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 
7) kosztów związanych z udzielaniem i obsługą 
wsparcia, o którym mowa w pkt 1-6. 
2. W przypadku, gdy środki Funduszu pochodzą z 
wkładów wniesionych w ramach programów 
operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 do 
instrumentów finansowych na rozwój ekonomii 
społecznej, są wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
dofinansowanie, o której mowa w art. 52 ust. 1 tej 
ustawy. 
3. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza 
środkami, o których mowa w ust. 1 oraz pełni 
funkcje koordynatora realizacji wsparcia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1-6. 
4. Podstawę przekazywania środków, o których 
mowa w ust. 1, stanowi umowa zawarta między 
ministrem właściwym do spraw rozwoju 
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regionalnego a Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. 
5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa w 
szczególności: 
1) wysokość środków finansowych, o których 
mowa w ust. 1; 
2) warunki i tryb przekazywania środków 
finansowych; 
3) zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w 
zakresie koordynacji i realizacji wsparcia, w tym 
strategię inwestycyjną; 
4) zasady inwestowania środków; 
5) zasady sprawozdawczości i kontroli; 
6) łączny limit i zasady wypłaty środków na 
wynagrodzenie za udzielanie i obsługę wsparcia. 
6. Środki z tytułu spłaconych i zwróconych 
pożyczek oraz z tytułu ich oprocentowania są 
wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek, 
a także finansowanie kosztów związanych z ich 
obsługą. 
Art. 63e. 1.Wsparcie, o którym mowa w art. 63d 
ust. 1 jest udzielane bezpośrednio przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego lub wybranych przez 
niego pośredników finansowych. 
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może 
stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 
podmiotem udzielającym pomocy jest Bank 
Gospodarstwa Krajowego lub wybrany przez niego 
pośrednik finansowy. 
Art. 63f. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, w zakresie środków finansowych, o 
których mowa w art. 66 pkt 1 i 2, zawiera z 
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ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego porozumienie w celu ich 
wykorzystania w ramach Funduszu. 
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa 
w szczególności: 
1) cele, na jakie zostaną przeznaczone środki 
finansowe; 
2) okres realizacji porozumienia; 
3) mechanizmy zapewniające efektywność 
wykorzystania środków finansowych; 
4) warunki wycofania środków finansowych; 
5) obowiązki sprawozdawcze. 
Art. 63g. Środki Funduszu przekazane zgodnie z 
art. 68 ust. 1 stanowią koszty Funduszu. 
Art. 63h. Podstawą gospodarki finansowej 
Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany 
na każdy rok budżetowy, w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

29 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział V Przepisy 
zmieniające, 
dostosowujące, 
przejściowe i 
końcowe 
Rozdział 1 
Przepisy 
zmieniające 
 
Art. 64 

Przepis porządkuje kwestie zwolnień podatkowych. Art. 64. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1  

1) pkt. 43 otrzymuje brzmienie: 

„43) dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane 
na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z 2019 r. 
poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 875), na zasadach 
określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej 
do kosztów uzyskania przychodów; 

2) po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu: 
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„43a) dochody przedsiębiorstw społecznych, 
działających w celu, o którym mowa w art. 5 pkt 1 
ustawy z dnia……. o ekonomii społecznej (Dz. U. 
….) wydatkowane na cele związane z reintegracja 
zawodową i społeczną swoich pracowników, o 
których mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy.” 

3) po pkt 43 dodaje się pkt 43b w brzmieniu: 

„43b) dochody spółdzielni socjalnych i 
przedsiębiorstw społecznych do 100 tys. zł w roku 
podatkowym”. 

30 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział V Przepisy 
zmieniające, 
dostosowujące, 
przejściowe i 
końcowe 
Rozdział 1 
Przepisy 
zmieniające 
 
Art. 65 

Propozycja poprawki likwiduje nieodpłatność stażu, 
co nie powinno być dopuszczalne. Proponuje 
ponadto w art. 22 stosowanie tak jak we wszystkich 
innych zapisach ustawy równoległość wsparcia dla 
przedsiębiorstwa społecznego i spółdzielni 
socjalnych. 

W Art. 65 wprowadza się następujące zmiany: 
1) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) w art. 10a ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
3a. Na podstawie indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestnik warsztatu może brać udział 
w praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym 
w spółdzielni socjalnej lub w przedsiębiorstwie 
społecznym, o którym mowa w ustawie z dnia…. o 
ekonomii społecznej (Dz. U.  ), zwanym dalej 
„przedsiębiorstwem społecznym”, w wymiarze do 
15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, 
z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.” 

4) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, 
ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub 
usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio 
wytworzonej lub świadczonej przez: zakłady 
aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa 
społeczne, spółdzielnie socjalne zatrudniające co 
najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny 
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wymiar czasu pracy lub innych pracodawców 
zatrudniających co najmniej 25 pracowników w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – którzy 
osiągają wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do: 
1) znacznego stopnia niepełnosprawności lub 
2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w 
odniesieniu do których orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz 
niewidomych 
– w wysokości co najmniej 30%, zwanych dalej 
„sprzedającymi.”; 

31 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział V Przepisy 
zmieniające, 
dostosowujące, 
przejściowe i 
końcowe 
Rozdział 1 
Przepisy 
zmieniające 
 
Art. 67 

Proponuje się uszczegółowienie zapisów 
odnoszących się do strategii rozwiazywania 
problemów społecznych na podobnych zasadach jak 
było to w przypadku lokalnych programów rozwoju 
społecznego. Warunkiem jest, że są to dokumenty 
gminy i powiatu a nie OPS i PCPR. 
 
Ponadto skreśla się szczegółowe zapisy dotyczące 
czym jest koordynacja ekonomii społecznej przez 
ROPS w ustawie o pomocy społecznej. 

W Art. 67 punkt pierwszy otrzymuje brzmienie: 
1) w art. 16b: 
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) diagnozę sytuacji społecznej, w tym potencjał 
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych w zakresie realizacji usług 
społecznych,”,  
b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:  
„3. Strategia, o której mowa w ust. 1 opracowana 
przez gminę i powiat: 

1) przygotowywana jest w porozumieniu z 
podmiotami ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstwami społecznymi; 

2) obejmuje usługi społeczne, których realizacja 
jest priorytetem gminy lub powiatu oraz 
sposób realizacji tych usług, w szczególności 
tryby ich zlecania, harmonogram realizacji 
poszczególnych działań oraz podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację.  



       

23 
 

3. Lokalny program może wskazywać usługi 
społeczne, których realizacja zlecana będzie w 
pierwszej kolejności oraz przedsiębiorstwom 
społecznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia…. 
o ekonomii społecznej.”; 
4. Plan finansowy lokalnego programu stanowi 
załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego, o której mowa w art. 226 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 
5. 2. W przypadku przekształcenia ośrodka 
pomocy społecznej w centrum usług społecznych 
lub utworzenia ponadgminnego Centrum diagnoza 
potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 
zakresie usług społecznych opracowana na 
podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych zastępuje diagnozę, o której 
mowa w ust. 1. 
 
Dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: 

3) skreśla się art. 21a. 

 
Dodaje się pkt. 4 i 45w brzmieniu:  
 4) w art. 110 skreśla się ust. 4: 

5)w art. 112 uchyla się ust. 9. 

33 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział V Przepisy 
zmieniające, 
dostosowujące, 
przejściowe i 
końcowe 

Proponowane zmiany mają na celu stworzenie 
współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi 
usługi na rzecz ekonomii społecznej a 
powiatowymi urzędami pracy: 
1) w zakresie współpracy przy tworzeniu 

Art. 68 nowe zmiany: 
 
W art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy lub usług i 
instrumentów rynku pracy nie może dotyczyć: 
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Rozdział 1 
Przepisy 
zmieniające 
 
Art. 68 

przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 
socjalnych (art. 46 w tym udzielania poręczeń) 

2) możliwości zlecenia podmiotom przez PUP 
usług w zakresie wsparcia tworzenia 
przedsiębiorstw społecznych; (art. 24) 

3) możliwości zlecenia podmiotom przez PUP 
przekazania realizacji wsparcia finansowego 
dla przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 
socjalnych (ar. 24a) 

 
Propozycja określa również minimalną wartość 
przeznaczenia w powiecie środków na wspieranie 
przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 
socjalnych (minimum 5% dość ostrożne). Jeśli nie 
ma zapotrzebowania środki mogą być przesunięte 
na inne cele w II półroczu roku budżetowego. 

1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze 
decyzji administracyjnej; 
2) wydatkowania i gospodarowania środkami 
Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem art. 24a” 
 
Dodaje się ust. 3a: 
„3a. Zlecanie realizacji usług rynku pracy może 
obejmować również zapewnienie wsparcia osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie 
utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, 
spółdzielni socjalnej realizowanych przez 
podmioty świadczące usługi wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej, o których mowa w ustawie z 
dnia…. O ekonomii społecznej (Dz. U. z 2, poz..)” 
 
Dodaje się art. 24a w brzmieniu: 
„Art. 24a. 1. Starosta w ramach środków 
określonych w budżecie danego samorządu może 
zlecić realizację instrumentów rynku pracy, o 
których mowa w art. 46 ust.. 1 pkt 1d i pkt. 4 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia 
podmiotów ekonomii społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia…. O ekonomii społecznej (Dz. U. z 
2, poz..) 
2. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 1 pracy, 
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, z tym że w konkursie mogą brać 
udział podmioty posiadające akredytację ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 
 
Art. 46 dodaje się ust. 5d-5f w brzmieniu 
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„5d. W postępowaniach w przedmiocie 
przyznawania środków, o których mowa w ust. 1, 
pkt.1d, 3 i 4 zabezpieczenie zwrotu przyznanych 
środków może zostać udzielone przez osoby 
prawne, a w szczególności podmioty realizujące 
usługi rozwoju ekonomii społecznej, o których 
mowa w ustawie z dnia…. o ekonomii społecznej 
(Dz. U. z 2, poz..); 
5e. W przypadku, w którym zabezpieczenie jest 
udzielane przez podmioty, o których mowa w ust. 
5d wnioski rozpatrywane są przez starostę, na 
zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy 
starostą a podmiotem, o których mowa w ust. 5d. 
5f. Porozumienie, o którym mowa w ust. 5e 
zawarte pomiędzy starostą a podmiotami 
realizujące usługi rozwoju ekonomii społecznej, 
reguluje również kwestie rozpatrywania wniosków 
przez powiatowy rząd pracy.  
 
w art. 108 w ust. 1: 
a) pkt 41 otrzymuje brzmienie: 
„4) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na 
zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 
12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych i w art. 26 ustawy z 
dnia…..o ekonomii społecznej;”, 
b) po pkt 63 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się pkt 64 w brzmieniu: 
„64) kosztów programów, oraz kosztów 
reintegracji zawodowej o których mowa w art. 8a i 
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia ………. o ekonomii 
społecznej.”; 
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W art. 109 dodaje się ust 8b w brzmieniu: 
„8. W kwocie środków Funduszu Pracy ustalonej 
zgodnie z ust. 8 dla powiatu na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej udział środków przeznaczonych na 
środki na utworzenie stanowiska pracy, oraz 
finansowanie kosztów wynagrodzenia, na 
podstawie art. 46 dla przedsiębiorstw społecznych 
lub spółdzielni socjalnych, oraz refundację składek 
na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w 
art. 108, ust. 1 pkt. 41 wynosi nie mniej niż 5%. 
Przy braku zapotrzebowania środki mogą być 
przesuwane w drugim półroczu danego roku”. 

34 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Dział V Przepisy 
zmieniające, 
dostosowujące, 
przejściowe i 
końcowe 
Rozdział 1 
Przepisy 
zmieniające 
 
Art. 70 

Zapisy odnoszące się do ustawy o spółdzielniach 
socjalnych zmierzają do ujednolicenia i 
zapewnienia spójności z przepisami o ekonomii 
społecznej. Zawierają ponadto szereg kwestii 
utrudniających lub uniemożliwiających działania 
spółdzielniom w codziennym funkcjonowaniu, a 
które pojawiły się w ostatnich trzech latach. 

Art. 70. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2085) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4  
- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby, o 
których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia ….o 
ekonomii społecznej (Dz. U. …..).”; 
- ust 2. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba 
tych osób nie stanowi więcej niż: 
a) 70% ogólnej liczby założycieli, 
b) 80% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy 
spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych albo gdy spółdzielnia socjalna 
prowadzi działalność w zakresie usług 
społecznych, przez które rozumie się usługi z 
zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. 
U. poz. 1818);” 

2) w art. 5 ust 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie 
może być większa niż 70% ogólnej liczby członków 
spółdzielni socjalnej, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 
pkt 1 lit. b. Przekroczenie limitów, trwające 
nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi 
podstawę do postawienia spółdzielni w stan 
likwidacji.”; 
3) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 6. 1. Do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej 
do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się 1) 
zaświadczenie powiatowego urzędu pracy 
potwierdzające posiadanie statusu osoby 
bezrobotnej albo poszukującej pracy, oraz 
oświadczenie, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub oświadczenia o spełnieniu 
przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię 
warunków określonych, oraz  w art. 4 ust. 1. 
2)  uchwałę organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego, kościelnej osoby 
prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu 
spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy organem 
założycielskim jest organizacja pozarządowa, 
kościelna osoba prawna lub jednostka samorządu 
terytorialnego.”; 
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2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 
wzory zaświadczeń oraz oświadczeń o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie ich 
ujednolicenie oraz przydatność dla postępowania 
przed sądem rejestrowym. 

4) art. 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:   
 „1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na 
podstawie uchwały walnego zgromadzenia i może 
być przeznaczana na: 
1) zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej 
niż 20%; 
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 - nie 
mniej niż 30%; 
3) fundusz wzajemnościowy. 
4) zwiększenie funduszu udziałowego- nie więcej 
niż 10% 
5) inne fundusze wskazane w art. 11 
6) pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych 
2. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać 
podziałowi pomiędzy członków spółdzielni 
socjalnej.” 
5) Po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:  
„Art. 10a. Spółdzielnia socjalna tworzy fundusz 
reintegracyjny finansujący program reintegracyjny, 
o ile zatrudnia co najmniej 20 osób, o których 
mowa w art. 4,  ust.1, oraz indywidualne programy 
reintegracyjne, o których mowa w ustawie z 
dnia….. o ekonomii społecznej w celu realizacji 
działań na rzecz zawodowej i społecznej 
reintegracji członków i pracowników.”; 
6) w art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
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„3a. W stosunku do członków spółdzielni socjalnej 
i pracowników będących osobami, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, zatrudnionych na zasadach, 
o których mowa w ust. 1 i 1a, część wynagrodzenia 
odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego 
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 
chorobowe oraz część kosztów osobowych 
pracodawcy odpowiadająca składce na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 
za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej 
między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni 
a spółdzielnią, w przypadku realizowania 
indywidualnego programu reintegracyjnego 
podlega finansowaniu ze środków Funduszu Pracy 
w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od 
dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez 
kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej 
miesięcznie wysokości składki, której podstawą 
wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia 
za pracę”. 

7) w art. 15b  
- ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do konsorcjum spółdzielczego mogą przystąpić 
podmioty inne niż wymienione w ust. 1, z tym, że 
podmioty te nie mogą stanowić więcej niż 1/3 
liczby stron konsorcjum i nie mogą być jedynym 
realizatorem działań, o których mowa w ust. 1.” 
- dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Działania realizowane w ust. 1 mogą zostać 
wsparte ze środków ze środków budżetu państwa 
lub środków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, oraz współfinansowane ze 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 
zasadach określonych w art. 15 ust, 2-7” 

8) w art. 18 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji 
w przypadkach określonych w art. 113 ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, a 
ponadto w przypadku:”; 
9) art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. W przypadku likwidacji spółdzielni 
socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane 
ze środków publicznych, środki pozostające po 
spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu 
stosownych sum zabezpieczających należności 
sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot 
przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się 
między jej członków, jednak nie więcej niż 20% 
środków, w pozostałej części podlegają 
przekazaniu na Krajowy Fundusz 
Przedsiębiorczości. 
2. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, 
która nie korzystała ze środków publicznych, 
środki określone w ust. 1, dzieli się w całości 
pomiędzy jej członków. 
3. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, 
której powstanie zostało sfinansowane ze środków 
publicznych, do której doszłoby przed upływem 3 
lat od zakończenia wsparcia finansowego, majątek 
zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia 
finansowego na utworzenie miejsc pracy, walne 
zgromadzenie podejmuje uchwałę o przekazaniu 
środków określonych w ust. 3 na rzecz wskazanej 
spółdzielni socjalnej, o podobnym profilu 
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działalności lub w przypadku niewskazania na 
Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości”. 

10) art. 19a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19a. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, 
najpóźniej do dnia 30 listopada informacje o 
funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, w oparciu 
o dane przekazane ministrowi właściwemu do 
spraw zabezpieczenia społecznego przez związki 
rewizyjne właściwe dla spółdzielczości socjalnej do 
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia 
informacji.” 

35 OZRSS, 
Stowarzyszenie 
Na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych 

Nowy artykuł 
odnoszący się do 
ustawy o 
zatrudnieniu 
socjalnym 

Umożliwienie stażu w przedsiębiorstwie społecznym 
dla uczestników zajęć zatrudnienia socjalnego 
analogicznie jak dla uczestników WTZ 

Dodaje się art. 15 w brzmieniu: 
Art. 15b. 1. Na podstawie indywidualnego 
programu zatrudnienia socjalnego uczestnik 
centrum integracji społecznej lub na podstawie 
kontraktu uczestnik klubu integracji może brać 
udział w praktykach zawodowych u pracodawcy, w 
tym w spółdzielni socjalnej lub w 
przedsiębiorstwie społecznym, o którym mowa w 
ustawie z dnia…. o ekonomii społecznej (Dz. U.  ), 
w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres 
do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 
miesięcy.” 

 


