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KROK PIERWSZY:
POMYSĞ NA DZIAĞALNOĶá
Osoby, które chcà zağoŕyâ spóğdzielniô
socjalnà, muszà mieâ przede wszystkim
pomysğ na dziağalnoķâ gospodarczà. Od
wybranego rodzaju produkcji, charakteru
prowadzonych usğug oraz ludzi zakğadajàcych spóğdzielniô, zaleŕy powodzenie
tego przedsiôwziôcia.
Wspólna praca wymaga determinacji,
zaangaŕowania i{ wzajemnego zaufania.
Optymalnym jest wariant, w{którym twórcy spóğdzielni dobrze siô znajà, majà do
siebie zaufanie, a{ w{ ich gronie znajduje
siô sprawny organizator, lider lub osoba
z{ kompetencjami, która moŕe zajàâ siô
kwestiami organizacyjnymi. Jeŕeli nie ma
kogoķ takiego pod rôkà, warto siôgnàâ po
pomoc odpowiedniej instytucji, np. organizacji pozarzàdowej wspierajàcej rozwój
spóğdzielczoķci socjalnej. Warto takŕe
skorzystaâ z{ dostôpnych, nieodpğatnych
szkoleġ na temat tworzenia i{ prowadzenia spóğdzielni socjalnych. Oferuje je wiele
instytucji, m.in. powiatowe urzôdy pracy,
oķrodki wsparcia ekonomii spoğecznej,
centra integracji spoğecznej, inkubatory

anizzacjje
a
gospodarki spoğecznej oraz organizacje
pozarzàdowe (fundacje i{stowarzyszenia).
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KROK DRUGI: STATUT
Nowa Ustawa z{dnia 7 maja 2009 r. o{zmianie ustawy o{spóğdzielniach socjalnych oraz
o{ zmianie niektórych innych ustaw przewiduje uğatwienia w{zakğadaniu spóğdzielni socjalnej przez warunkowe zmniejszenie liczby
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Statut spóğdzielni okreķla cele i{ zasady
funkcjonowania tworzonej spóğdzielni.
Musi zawieraâ nastôpujàce elementy:
• nazwô spóğdzielni zawierajàcà okreķlenie „spóğdzielnia socjalna”;
• przedmiot dziağalnoķci, który okreķla
dziağania wykonywane w{ ramach dziağalnoķci gospodarczej (zgodnie z{Polskà
KlasyƬkacjà Dziağalnoķci - PKD) oraz informacjô, ŕe spóğdzielnia dziağa na rzecz
reintegracji spoğecznej i{zawodowej;
• siedzibô - wystarczy podaâ miejscowoķâ,
w{której bôdzie mieķciğa siô siedziba;
• teren dziağania - obszar, w{obrôbie którego spóğdzielcy majà zamiar sprzedawaâ
towary czy usğugi, np. gmina lub cağy kraj;
• czas trwania, o{ile spóğdzielnia zağoŕona
zostağa na czas okreķlony;

• prawa, obowiàzki oraz zasady przyjmowania, odwoğywania, wykreķlania czy wykluczania czğonków spóğdzielni socjalnej;
• zasady wyboru odwoğywania oraz kompetencje wğadz spóğdzielni socjalnej;
• zasady wprowadzania zmian w{statucie
- decyzje o{ zmianie podejmuje walne
zgromadzenie czğonków;
• sposób podziağu, poğàczenia siô, a{takŕe
likwidacji spóğdzielni socjalnej;
• zasady podziağu nadwyŕki bilansowej
oraz pokrycia strat, wysokoķâ wpisowego, wysokoķâ i{ iloķâ udziağów, które
czğonek zobowiàzany jest zadeklarowaâ,
terminy wnoszenia i{zwrotu oraz skutki
niewniesienia udziağu w{terminie;
• moŕliwoķâ wnoszenia wkğadu - okreķla
tryb i{sposób wnoszenia wkğadów oraz
zasady wyceny.

KROK TRZECI:
ZEBRANIE ZAĞOŔYCIELSKIE
Gğównym celem zebrania zağoŕycielskiego
jest: powoğanie spóğdzielni socjalnej, wybór jej zarzàdu oraz przyjôcie statutu. Spotkanie prowadzi przewodniczàcy wedğug
okreķlonego porzàdku obrad, a{ sekretarz
sporzàdza z{ niego protokóğ, czyli pisemne
sprawozdanie, które zawiera zapis tego,
co siô na zebraniu wydarzyğo - streszczenie
dyskusji, wniosków, informacji o{podjôtych
uchwağach, sposobie gğosowania, iloķci oddanych gğosów za lub przeciw. Gğosy sà liczone przez Komisjô Skrutacyjnà. Zarówno
przewodniczàcy, jak i{ sekretarz podpisujà
siô pod protokoğem ze spotkania zağoŕycielskiego oraz podjôtymi na nim uchwağami.
Dokumenty, które naleŕy skompletowaâ
w{trakcie i{po zebraniu zağoŕycielskim
Dokumenty, które powstajà na spotkaniu
zağoŕycielskim powinny byâ przygotowane
przynajmniej w{dwóch oryginağach. Jeden
komplet naleŕy zğoŕyâ w{sàdzie, drugi warto przechowywaâ w{archiwum. Po zakoġczeniu zebrania zağoŕycielskiego naleŕy
sprawdziâ i{ zebraâ wszystkie dokumen-

ty, które bôdà potrzebne przy skğadaniu
wniosku o{rejestracjô, a{sà to:
• lista czğonków zağoŕycieli z{ oryginalnymi podpisami wszystkich osób (lista powinna zawieraâ: imiô i{nazwisko osoby,
adres zameldowania bàdœ zamieszkania, PESEL, wğasnorôczny podpis);
• protokóğ z{ zebrania zağoŕycielskiego
podpisany przez przewodniczàcego i{sekretarza zebrania;
• protokóğ Komisji Skrutacyjnej.
Uchwağy, które naleŕy podjàâ na zebraniu zağoŕycielskim:
• uchwağa o{powoğaniu spóğdzielni socjalnej;
• uchwağa o{przyjôciu statutu;
• uchwağa o{ wyborze wğadz zarzàdu i{ jeķli
byğa wybierana, to równieŕ rady nadzorczej;
• jednolity tekst statutu podpisany przez
wszystkich czğonków;
• zaķwiadczenia potwierdzajàce, ŕe kaŕda
z{osób zakğadajàcych spóğdzielniô socjalnà ma do tego uprawnienia czyli naleŕy
do jednej z{grup, spoķród których mogà
siô rekrutowaâ czğonkowie zağoŕyciele.

Od momentu zakoġczenia spotkania zağoŕycielskiego, zarzàd ma 7 dni na zarejestrowanie spóğdzielni, dlatego dobrze jest

skompletowaâ wszystkie zaķwiadczenia
do czasu wyznaczenia terminu zebrania
zağoŕycielskiego.

KROK CZWARTY: REJESTRACJA
SPÓĞDZIELNI SOCJALNEJ
Spóğdzielniô socjalnà rejestruje siô we
wğaķciwym ze wzglôdu na siedzibô spóğdzielni oddziale Krajowego Rejestru Sàdowego w{rejestrze przedsiôbiorców. Za
rejestracjô spóğdzielni socjalnej odpowiedzialny jest zarzàd.
Dokumenty wchodzàce w{skğad wniosku
rejestracyjnego spóğdzielni socjalnej

Dokumenty doğàczane do formularzy
• protokóğ z{ zebrania zağoŕycielskiego
podpisany przez przewodniczàcego
i{sekretarza zebrania;
• lista czğonków zağoŕycieli z{oryginalnymi
podpisami;
• uchwağy podjôte przez czğonków zağoŕycieli;
• statut;
• zaķwiadczenia potwierdzajàce, ŕe zağoŕyciele naleŕà do grupy uprawnionych
do zağoŕenia spóğdzielni socjalnej, które
w{ zaleŕnoķci od statusu tych osób wydajà okreķlone instytucje.
Opğaty
Zağoŕyciele spóğdzielni zwolnieni sà z{opğat
rejestracyjnych - za wpis spóğdzielni do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz za dokonanie zmian we wpisie.
Czas oczekiwania
Na rozpatrzenie wniosku sàd rejestrowy ma
14 dni od daty zğoŕenia/wpğyniôcia wniosku.
Warto siô jednak uzbroiâ w{cierpliwoķâ, bo
czasem czynnoķci te trwajà dğuŕej.
Informacje o{rejestracji
Postôpowanie rejestrowe koġczy siô nabyciem osobowoķci prawnej przez spóğdzielniô. Spóğdzielnia nabywa osobowoķâ
prawnà i{rozpoczyna swojà dziağalnoķâ gospodarczà w{momencie jej zarejestrowania, a{ nie powoğania. Sàd rejestrowy, po
wydaniu postanowienia o{wpisie do KRS,
przekazuje dane nowej spóğki za pomocà
systemu elektronicznego do Centralnego
Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji
Podatników (CRP KEP) i{rejestru REGON,
natomiast CRP KEP przekazuje dane do
ZUS. Naleŕy zaznaczyâ, iŕ numer REGON
oraz NIP nadawany jest nowym podmiotom w{sposób automatyczny po zamieszczeniu danych z{KRS w{CRP KEP.

Wniosek o{ rejestracjô spóğdzielni skğadany
jest na specjalnych formularzach wraz zağàcznikami i{ niezbôdnymi dokumentami,
które dostôpne sà w{siedzibie KRS, a{takŕe
na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwoķci www.ms.gov.pl. Aby zostağy zaakceptowane muszà byâ podpisane przez wszystkich czğonków zarzàdu spóğdzielni socjalnej.
Formularze niezbôdne do zarejestrowania spóğdzielni socjalnej:
• KRS - W5 podstawowy formularz potrzebny do rejestracji powoğanej spóğdzielni socjalnej;
• KRS - WK (zağàcznik do formularza KRS –
W5), niezbôdny do zgğoszenia organów
podmiotu (zarzàdu oraz rady nadzorczej). Wypeğniajàc go wpisujemy osoby
wchodzàce w{skğad tego organu, z{podaniem ich funkcji oraz podajemy, cytujàc zapis statutu, kto podpisuje oķwiadczenie woli. Jeķli zostağa wybrana rada
nadzorcza, to skğadamy dwa formularze
KRS - WK: jeden wypeğniamy dla zarzàdu, a{ drugi dla czğonków organu rady
nadzoru wewnôtrznego;
• KRS - WM (zağàcznik do formularza
KRS - W5), sğuŕy do zgğoszenia zakresu
dziağalnoķci gospodarczej (formularz
ten wypeğniamy posğugujàc siô kodami
PKD, które opisujà w{usystematyzowany sposób rodzaje usğug i{towarów).

Odmowa rejestracji
Sàd rejestrowy odmawia zarejestrowania,
jeķli spóğdzielnia nie speğnia wymaganych
warunków, np. wówczas kiedy statut nie
jest zgodny z{ obowiàzujàcym prawem
bàdœ nieprawidğowo wypeğniliķmy formularze, czy teŕ nie zğoŕyliķmy kompletu
wymaganych dokumentów i{ podpisów.

Naleŕy pamiôtaâ, ŕe ich wszystkie braki
i{ poprawki moŕemy uzupeğniâ w{ ciàgu
7 dni od dnia otrzymania postanowienia
sàdu o{odrzuceniu naszego wniosku.
Osobowoķâ prawna spóğdzielni socjalnej
Spóğdzielnia nabywa osobowoķâ prawnà
dopiero w{momencie rejestracji, a{nie jej
oğan
powoğania.

KROK PIßTY: INNE OBOWIßZKI
• rejestracja w{Urzôdzie Skarbowym;
• zağoŕenie rachunku bankowego.
Naleŕy takŕe:
• zawiadomiâ PIP (jeŕeli w{ramach prowadzonej dziağalnoķci zatrudnia jednego lub
wiôcej pracowników) o{miejscu, rodzaju
i{zakresie prowadzonej dziağalnoķci, przewidywanej liczbie pracowników, a{takŕe
zğoŕyâ pisemnà informacjô o{ ķrodkach
i{ procedurach przyjôtych dla speğnienia
wymagaġ wynikajàcych z{przepisów bezpieczeġstwa i{higieny pracy;

• wyrobiâ pieczàtkô Ƭrmowà zawierajàcà
nazwô spóğdzielni, adres siedziby oraz
zağatwiâ numery NIP i{REGON.;
• zgğosiâ spóğdzielniô do Zakğadu Ubezpieczeġ Spoğecznych jako pğatnika
skğadek w{ ciàgu 7 dni od zatrudnienia
pierwszego pracownika lub 21 dni, jeķli
od razu nie zatrudniamy pracowników
(formularz NIP-8);
• uzyskaâ w{odpowiednim urzôdzie koncesjô/licencjô/pozwolenie na zatrudnienie
osób z{uprawnieniami (jeķli zakres prowadzonej dziağalnoķci tego wymaga).

SZÓSTY: WSPARCIE
DLA SPÓĞDZIELNI SOCJALNYCH
Zağoŕyciele spóğdzielni mogà otrzymaâ
jednorazowà dotacjô na utworzenie
spóğdzielni z{ Funduszu Pracy, korzystaâ
ze ķrodków PFRON, Europejskiego Funduszu Spoğecznego oraz ubiegaâ siô
w{ starostwie o{ refundacjô skğadek za
ubezpieczenie spoğeczne (w{ ramach formuğy zatrudnienia wspieranego).Podstawowymi instytucjami wsparcia przedsiôbiorstw spoğecznych sà Oķrodki Wsparcia
Ekonomii Spoğecznej ķwiadczàce usğugi
doradztwa dla istniejàcych podmiotów
ekonomii spoğecznej oraz szkolàce osoby
zainteresowane zağoŕeniem przedsiôbiorstwa spoğecznego (dane kontaktowe do

OWES na stronie: www.es.mcps-efs.pl).
Spóğdzielnie socjalne korzystajà równieŕ
ze zwolnieġ podatkowych (dochody spóğdzielni socjalnej wydatkowane na cele
zwiàzane ze spoğecznà i{ zawodowà reintegracjà czğonków spóğdzielni zwolnione sà z{ podatku dochodowego od osób
prawnych) i{ zwolnieġ z{ opğat sàdowych.
Mogà równieŕ staraâ siô o{ pozyskiwanie
ķrodków w{ ramach róŕnych konkursów
ogğaszanych przez organy administracji
publicznej na takich samych zasadach jak
organizacje pozarzàdowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz korzystaâ z{tzw. klauzul
spoğecznych stosowanych przez samorzàdy w{ ramach postôpowaġ o{ udzielenie
zamówieġ publicznych. To dla nich duŕy
przywilej i{szansa na pozyskanie zleceġ.

