Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.
Spółdzielnie socjalne są jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej. Są ważnym
instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywności i integracji społecznej.
Nowelizowane przepisy mają na celu zwiększenie trwałości spółdzielni socjalnych poprzez
uelastycznienie i usprawnienie funkcjonowania w pierwszej fazie działalności.
Doprecyzowanie obszaru działalności spółdzielni socjalnych wpłynie na możliwość pełnej
realizacji zasadniczego celu spółdzielni, jakim jest reintegracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie tylko członków spółdzielni, ale również
pracowników niebędących jej członkami.
Nowelizowany projekt ustawy rozszerza katalog osób, które mogą zakładać spółdzielnie
socjalne i przystępować do nich w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz
spółdzielni, o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących
pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych. To świetne rozwiązanie,
zwiększające możliwości zarobkowania osobom, którym szczególnie trudno znaleźć pracę
uwzględniającą ich ograniczone możliwości czasowe.
Warunkiem, który umożliwia zakładanie spółdzielni przez osoby spoza katalogu, jest m.in.
realizacja zadań i usług w zakresie pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych,
prowadzenia przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Nowym celem
spółdzielni socjalnej będzie zaspokajanie potrzeb ludności w dostępie do usług społecznie
użytecznych.
Projekt ustawy zakłada ułatwienie w zakładaniu spółdzielni socjalnej poprzez zmniejszenie
liczby osób wymaganej do jej założenia z pięciu do trzech, obwarowując to obowiązkiem
przyjęcia w poczet członków, w ciągu 12 miesięcy od dnia wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego, co najmniej dwóch osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proponowane
rozwiązanie

wpłynie

założycielskiego.

na

wyeliminowanie

barier

podczas

kompletowania

składu

W przypadku zakładania spółdzielni przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności limit osób spoza katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
będzie wynosił nie 50%, ale 70%.
Proponowane zmiany uelastyczniają zasady nabywania członkostwa w spółdzielni socjalnej
przez osoby niezagrożone wykluczeniem społecznym poprzez wyeliminowanie konieczności
posiadania szczególnych kwalifikacji.
Jednocześnie projekt ustawy umożliwia refundację składek na ubezpieczenie społeczne
oraz części kosztów poniesionych przez pracodawcę za członków, a także za pracowników
spółdzielni niebędących jej członkami.
Wprowadzane regulacje ułatwią zakładanie spółdzielni socjalnych, będących ważnym
instrumentem aktywnej polityki społecznej mającej na celu przede wszystkim aktywizację
zawodową.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem projektu ustawy.

