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I. WPROWADZENIE
Spółdzielnie socjalne, wzorem dobrych praktyk europejskich mają być miejscem, w którym uda się połączyć
pracę

zarobkową

z

działalnością

przynoszącą

szerszy

poŜytek

społeczny.

Ta

idea

stała

u podstaw opracowania autonomicznej ustawy o spółdzielniach socjalnych, w której to zastosowano
i rozwinięto dodatkowe funkcje spółdzielni socjalnych – tzw. działalność w sferze zadań publicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W efekcie
powstała ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Przepis art. 20 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych brzmi:
„Art. 20. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia
30 czerwca 2008 r. sprawozdanie z działania ustawy za okres od dnia jej wejścia w Ŝycie
do dnia 31 grudnia 2007 r.”.
Przepisy o spółdzielniach socjalnych mają bardzo duŜe znaczenie w procesie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. Jest rzeczą bardzo istotną, aby w sposób właściwy podmioty te spełniały swoją funkcję. Dlatego
teŜ, niezbędnym jest stałe monitorowanie procesu powstawania i działalności spółdzielni, umoŜliwiającego
z jednej strony udzielanie wsparcia finansowo-doradczego w zakresie rozwoju, a z drugiej strony
przygotowywanie

modyfikacji legislacyjnych. Wypełnienie tego obowiązku

wymaga

wprowadzenia

monitoringu, pozwalającego udzielić odpowiedzi nie tylko na pytania dotyczące ilościowych danych
odnoszących się do procesu tworzenia i funkcjonowania tych podmiotów, ale równieŜ odpowiedzi na kwestie
związane z jakością wypełnianych przez spółdzielnie socjalne zadań reintegracji zawodowej i społecznej. Istotną
sprawą jest równieŜ ocena skuteczności instrumentarium prawno-ekonomicznego, wprowadzonego przepisami
wyŜej przytoczonej ustawy.
Wprowadzony program o charakterze operacyjnym pt: Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych,
przyczyni się do uzyskania wiedzy, niezbędnej do oceny problematyki stosowania rozwiązań zawartych
w przepisach o spółdzielniach socjalnych, a konsekwencji do opracowania sprawozdania z realizacji tej ustawy.

II. CELE MONITORINGU
Program pt.: Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych,, zwany dalej „Programem” zakłada uzyskanie
informacji w następujących obszarach:
•

Organizacja spółdzielni socjalnych – procedury tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Informacje uzyskane w tym obszarze, dotyczyłyby liczby osób bezrobotnych podejmujących
decyzję o utworzeniu własnego przedsiębiorstwa w formie spółdzielni socjalnej (liczby
spółdzielni socjalnych),

osób

przystępujących

do

struktur spółdzielczych,

a

takŜe

o ewentualnym udziale osób prawnych w wspieraniu procesu organizowania tych podmiotów.
Ta część monitoringu, pozwoliłaby równieŜ uzyskać informacje o liczbie przekształcających się
spółdzielni inwalidów i niewidomych w spółdzielnie socjalne, a takŜe o ich funkcjonowaniu po
tym przekształceniu.
•

Profil działalności spółdzielni socjalnych – rodzaj planowanej i wykonywanej działalności oraz
wypełnianie zadań reintegracji zawodowej i społecznej.

Monitoring tego obszaru pozwoliłby uzyskać wiedzę na temat rodzaju podejmowanej
działalności przez spółdzielnie, zmianach i dopasowywaniu jej do wymogów rynku, a takŜe
o roli tych podmiotów na lokalnym rynku pracy w zakresie reintegracji zawodowej
i społecznej osób szczególnie zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
•

Finanse

spółdzielni

socjalnej

–

uzyskane

wsparcie

ze

środków

publicznych,

rachunek

zysków i strat, korzystanie z prawa działalności w sferze poŜytku publicznego.
Badanie monitorujące sferę finansów spółdzielni socjalnych pozwoliłoby na uzyskanie danych
z zakresu udzielonych dotacji z państwowych funduszy celowych, sposobu ich wykorzystania,
a takŜe bieŜącego wypracowywania przez spółdzielnie socjalne własnych środków
finansowych. Ta część monitoringu pozwoliłaby na udzielenie odpowiedzi, w jakim zakresie
spółdzielnie socjalne wykorzystują przywilej działalności w sferze zadań publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie.
•

Współpraca spółdzielni socjalnych z lokalnymi partnerami – wypełnianie ról społecznych,
oświatowo-kulturalnych oraz innych działań skierowanych do społeczności lokalnej.
Monitoring w tym obszarze pozwoliłoby na uzyskanie wiedzy na temat wypełniania przez
spółdzielnie socjalne ról społecznych na rzecz społeczeństwa lokalnego, a takŜe jakości
wykonywania niektórych zadań publicznych, określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego.

Dodatkowym zadaniem w trakcie prowadzenia monitoringu byłoby uzyskanie informacji w zakresie:
•

Porównania

skuteczności

procesu

przygotowania

załoŜycieli

spółdzielni

do planowanej (ewentualnie rozpoczętej) działalności, jej kierunków i perspektyw.

socjalnej
Porównanie

dotyczyłoby głównie procesu przygotowawczego prowadzonego przez takie instytucje jak: centra
i kluby integracji społecznej, urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe, z samodzielnym procesem
edukacyjnym (zdobywanie wiedzy) osób bezrobotnych, które chcą zakładać spółdzielnie.
•

Celowości

podejmowanych

działań

wspierających

rozwój

spółdzielczości

socjalnej

(w tym o charakterze finansowym), szczególnie w pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni
socjalnych. Problematyka ta, dotyczy rozwoju w kraju ośrodków wspierania spółdzielczości socjalnej,
które to pojawiły się w Polsce od 2005r. (regionalne fundusze ekonomii społecznej). To równieŜ
sprawdzian celowości kontynuowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej działań w ramach
resortowego programu pt: Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE
Realizacja załoŜeń programowych opiera się na trzech zasadach , którymi są:
•

Zasada partnerstwa – instytucje, biorące udział w pracach monitorujących będą partnerami dla
głównego ośrodka, tj. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Centrum Monitoringu), udzielającymi
wszechstronnej pomocy informacyjnej oraz doradczej w nadzorowanym przez siebie obszarze
tematycznym, związanym ze spółdzielczością socjalną.

•

Zasada współodpowiedzialności – polega na wypełnieniu zadań w wyznaczonym terminie przez
Centrum Monitoringu i w sposób umoŜliwiający przygotowanie informacji, w tym szczególnie projektu
sprawozdania Rady Ministrów, jakie zostanie przekazane Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

•

Zasada „otwartości i wzajemności” informowania - polega na przekazywaniu, pomiędzy wszystkimi
instytucjami biorącymi udział w Programie, komplementarnych informacji słuŜących poszerzeniu
wiedzy o spółdzielczości socjalnej, a takŜe sugerowaniu problemów, sposobów rozwiązywania oraz
propozycji zmian legislacyjnych umoŜliwiających dalszy rozwój spółdzielczości socjalnej.

IV. PROMOTOR PROGRAMU
Promotorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, którego urząd będzie wypełniał rolę Centrum
Monitoringu.

V. REALIZATORZY MONITORINGU
Dysponentami informacji o spółdzielniach socjalnych jest dziś wiele instytucji i podmiotów, które bądź
nadzorują proces tworzenia spółdzielni socjalnych, bądź teŜ wspierają finansowo grupy załoŜycielskie, lub teŜ
prowadzają rejestry tych podmiotów. Na liście tych wszystkich instytucji znajdują się:
•

administracja rządowa – ministerstwo pracy i polityki społecznej, ministerstwo sprawiedliwości
(Krajowy Rejestr Sądowy),

•

administracja samorządowa – wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy (Fundusz Pracy), regionalne
ośrodki polityki społecznej, centra integracji społecznej,

•

instytucje sektora spółdzielczego – Krajowa Rada Spółdzielczości oraz związki rewizyjne, oraz
spółdzielnie socjalne,

•

organizacje pozarządowe działające w obszarze ekonomii społecznej, w tym: w obszarze rozwoju
spółdzielczości socjalnej,

•

a takŜe, powstające w kraju ośrodki wsparcia spółdzielczości socjalnej (regionalne fundusze ekonomii
społecznej).

V. 1 PODZIAŁ RÓŁ I FUNKCJI WSRÓD REALIZATORÓW
Przeprowadzenie prac monitorujących w 2007 r. wymaga współpracy wszystkich tych instytucji, a następnie
skoordynowanie informacji przez jeden ośrodek analityczny, tzw. centrum monitoringu.
Dlatego teŜ, na potrzeby niniejszego Programu przyjęto następujący podział ról i funkcji organizacyjnych:
1) Centrum Monitoringu – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
2) Wykonawcy monitoringu: spółdzielnie socjalne, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, regionalne
ośrodki polityki społecznej (ośrodki pomocy społecznej, centra integracji społecznej), Krajowa Rada
Spółdzielczości, związki spółdzielcze.

3) Partnerzy współpracujący: Ministerstwo Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Sądowy), oraz instytucje
i organizacje pozarządowe tworzące między innymi ośrodki wsparcia spółdzielczości socjalnej.
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V.2 NARZĘDZIA MONIOTORINGU
Prace monitorujące będą prowadzone przy pomocy następujących narzędzi:
a)

okresowa informacja – sporządzana i przekazywana do centrum monitoringu przez poszczególne
instytucje, które udzielają wsparcia osobom bezrobotnym w tworzeniu spółdzielni socjalnych, a takŜe
przez same spółdzielnie socjalne,

b) raport centrum monitoringu - sporządzany oraz przygotowywany, jako podsumowanie okresowych
informacji oraz stanowiący punkt odniesienia dla końcowego sprawozdania,
c)

sprawozdanie Rady Ministrów – sporządzone w formie projektu przez Promotora Programu,
przygotowanego dla Rady Ministrów celem wypełnienia delegacji ustawowej przepisu art. 20 ustawy
o spółdzielniach socjalnych.

Zakres merytoryczny okresowej informacji przedstawiono w załączniku do Programu, natomiast treść
merytoryczna raportu centrum monitoringu oraz projektu sprawozdania Rady Ministrów będą przedmiotem
odrębnych ustaleń dokonanych przez Promotora Programu.

VI. ZADANIA REALIZATORÓW MONITORINGU
1. Zadania Centrum Monitoringu:
•

koordynacja prac analitycznych, podsumowujących informacje i dane, jakie zostaną przekazane
w ramach dwóch sesji monitorujących przez poszczególnych wykonawców zadań monitoringu,

•

przygotowanie raportu centrum, na podstawie informacji wykonawców,

•

przygotowanie projektu sprawozdania Rady Ministrów.

2. Zadania wykonawców monitoringu:
2.1 Na szczeblu wojewódzkim – WUP i ROPS:
•

przygotowanie regionalnej informacji w ramach dwóch sesji monitorujących, zawierających
podsumowanie danych w regionie (województwie), w tym:

a)

WUP – w zakresie liczby osób bezrobotnych zakładających
i przystępujących do nich, wielkości dotacji z Funduszu Pracy,

spółdzielnie

socjalne

b) ROPS - w zakresie liczby osób, kończących zajęciach w centrach integracji społecznej
i podejmujących zamiar utworzenia spółdzielni socjalnej, a takŜe organizacji pozarządowych
pomagających utworzyć takiej spółdzielnie,
•

nadzorowanie dwóch sesji monitorujących – przekazanie informacji do Centrum Monitoringu

2.2 Na szczeblu lokalnym:
2.2.1 Powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra integracji społecznej –
w zakresie przewidzianym dla syntezy na poziomie regionalnym,
2.2.2 Spółdzielnie Socjalne – w zakresie ustalonym dla formularza informacji,
2.3 Zadania instytucji współpracujących:
•

Krajowy Rejestr Sądowy – przekazanie aktualnych danych dotyczących liczby zarejestrowanych
w kraju spółdzielni socjalnych, wniosków złoŜonych o przekształcenie itp.,

•

Krajowa Rada Spółdzielcza i związki spółdzielcze – konsultacyjne oceny w zakresie rozwiązań
prawno-ekonomicznych ustawy o spółdzielniach socjalnych.

•

Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalne – przekazanie informacji nt. wspartych przez RFES/OWSS
spółdzielni oraz informacji o spółdzielniach, które o uzyskanie pomocy się starały.

VIII. HARMONOGRAM PRZEBIEGU MONIOTORINGU w okresie 2007-2008
Prace monitorujące będą przebiegały w 2007r. według następującego harmonogramu:
Narzędzie monitoringu

Termin

Wykonawca

Sesje monitorujące:
Okresowa informacja

Do 15 lipca 2007r.
Do 15 stycznia 2008r.

1. Wojewódzkie Urzędy Pracy i
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej,
2. Spółdzielnie socjalne
a takŜe informacje z KRS oraz Krajowej
Rada Spółdzielczości oraz związków
spółdzielczych, ośrodki wsparcia
spółdzielczości socjalnej

Prace podsumowujące:
Raport

Raport nr 1 - 15 sierpnia 2007r.

Centrum Monitoringu

Raport Nr 2 – 15 lutego 2008r.
Sprawozdanie Rady Ministrów
Projekt sprawozdania

30 czerwca 2008r.

Koordynator Programu

IX. NADZÓR REALIZACYJNY PRZEBIEGU MONIOTORINGU w okresie 20072008
Nadzór nad realizacją Programu powierzony jest Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.

ZAŁĄCZNIK do PROGRAMU

IX. WZÓR INFORMACJI OKRESOWEJ
Formularz sporządzany przez spółdzielnie socjalne
Realizator:
……………..
/nazwa spółdzielni /

Data sporządzenia:
………………….

Informacja realizatora monitoringu
Za okres:………………………………………

Część I. Organizacja spółdzielni socjalnej
Data rejestracji w KRS
Data podjęcia uchwały załoŜycielskiej
Data rozpoczęcia działalności / zgłoszenie do US, REGON /
Siedziba spółdzielni socjalnej – czy posiada filie
Liczba ogółem członków spółdzielni według stanu na dzień sporządzania
meldunku:
Z tego:
1. Liczba osób będących załoŜycielami
2. Liczba osób, które przystąpiły do spółdzielni
Liczba członków spółdzielni socjalnej po uczestnictwie w centrum integracji
społecznej
Liczba zatrudnionych „fachowców” – 20%-owy limit
Czy spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia innej spółdzielni?

Tak – podać z jakiej
Nie

Czy jest w strukturze organizacyjnej spółdzielni socjalnej Rada Nadzorcza?
Czy w strukturze spółdzielni socjalnej występuje osoba prawna?
Czy spółdzielnia socjalna postawiona jest w stan likwidacji? Od kiedy?
Część II. Profil działalności spółdzielni socjalnej
Rodzaj działalności gospodarczej / wymienić podstawowe profile: produkcyjny,
handlowy, usługowy /
Rodzaj działalności reintegracji społecznej i zawodowej
Rodzaj podjętej działalności oświatowo-kulturalnej dla członków spółdzielni
socjalnej i członków ich rodzin
Jakie zadania publiczne zostały podjęte przez spółdzielnię socjalną
w ramach ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie? Kiedy?
Część III. Finanse spółdzielni socjalnej
1. Środki finansowe początkowe:
a) dotacje Funduszu Pracy w złotych (uzyskane lub potwierdzone w formie
przyjętych przez PUP wniosków o dotacje) :
Z tego:
- dla członków załoŜycieli,
- dla członków przystępujących.
b) inne środki finansowe (własne lub zewnętrzne)
2. Przychód ogółem z działalności spółdzielni socjalnej w złotych za okres
sprawozdawczy
3. Koszty ogółem działalności za okres sprawozdawczy w złotych:
W tym:
- koszty materiałów i surowców,
- wynagrodzenia oraz składki ZUS,
- koszty administracyjne i inne
4. Wynik finansowy (dodatni, ujemny)
5. Wielkość przychodu w złotych w podziale na źródła pozyskania:
a) przychód własny – pozyskane zlecenia, roboty i usługi, wykonane
w wyniku pozyskania ofert na otwartym rynku

Tak – podać z jakiej
Nie

b) przychód uzyskany ze zleconych zadań publicznych,
c) inny przychód
Część IV. Problemy i bariery w bieŜącej działalności
1. Problemy prawne (jakie?) – wymienić trzy
najwaŜniejsze,
2. Problemy finansowe (jakie?) – wymienić trzy
najwaŜniejsze
3. Problemy we współpracy z administracją lokalną
4. Inne

II.

Formularz dla wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, regionalnych ośrodków polityki
społecznej, oraz organizacji pozarządowych
Realizator:
Data sporządzenia:
Okresowa informacja
……………..
z województwa :………………………………………
………………….
za okres:……………………………………
Wyszczególnienie
Dane i informacje
I. Informacje z zakresu urzędów pracy
Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały wsparcie finansowe z Funduszu Pracy
na rozpoczęcie własnej działalności w formie spółdzielni socjalnych:
a) ZałoŜyciele,
b) Osoby przystępujące do spółdzielni.
Wysokość środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie tworzenia
spółdzielni socjalnych:
Ogółem w złotych :
Z tego:
a) wysokość środków na rozpoczęcie działalności,
b) wysokość środków na refundacje składek ubezpieczenia społecznego
II. Informacje z zakresu regionalnych ośrodków polityki społecznej
Liczba osób, które zakończyły zajęcia w centrum integracji społecznej (jeśli istnieją w
województwie):
a) podjęły działalność w formie spółdzielni socjalnych w analizowanym okresie,
b) podjęły decyzję o załoŜeniu / przystąpieniu:
Wysokość wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych / lub organizacji
pozarządowych działających na rzecz spółdzielczości socjalnej:
III.
Formularz dla instytucji współpracujących – KRAJOWY REJESRT SĄDOWY,
KRAJOWA RADA SPÓLDZIELCZOSCI ORAZ ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE
Realizator:
Data sporządzenia:
Informacja wykonawcy
……………..
Za okres:………………………………………
………………….
Wyszczególnienie
Liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w KRS na dzień:
a) przed wejściem w Ŝycie ustawy o spółdzielniach socjalnych,
b) w okresie od daty wejścia w Ŝycie ustawy do dnia 30 czerwca 2007r,
c) w okresie od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2007r.
Liczba spółdzielni socjalnych ogółem na dzień sporządzenia informacji :
Liczba spółdzielni socjalnych, przekształconych w innych na dzień sporządzenia
informacji (wg. wniosków złoŜonych do KRS):
Liczba związków spółdzielni socjalnych posiadających wpis do KRS
Opinia Krajowej Rady Spółdzielczości o ustawie o spółdzielniach socjalnych:
a) zalety:
b ) bariery:

Dane i informacje

