Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz
niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu koła poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko do sprawozdania
komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz
niektórych innych ustaw.
Na samym początku należy podkreślić, że spółdzielnie socjalne są kluczowym podmiotem
ekonomii społecznej. Ich działalność skierowana jest na pobudzanie aktywności oraz
wzmocnienie integracji społecznych.
Przypomnę, że nowelizowane przepisy mają na celu zwiększenie trwałości spółdzielni
socjalnych poprzez uelastycznienie i usprawnienie funkcjonowania w pierwszej fazie
działalności.
Wprowadzane zmiany w niniejszym projekcie ustawy dotyczą m.in. wzmocnienia pozycji
pracowników, doprecyzowania obszaru działania spółdzielni, rozszerzenia katalogu osób
mogących zakładać spółdzielnie.
Warunkiem, który umożliwia zakładanie spółdzielni przez osoby spoza katalogu, jest m.in.
realizacja zadań i usług w zakresie pomocy społecznej, wsparcie osób niepełnosprawnych,
prowadzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Nowym celem
spółdzielni socjalnej będzie zaspokajanie potrzeb ludności w dostępie do usług społecznie
użytecznych.
W tym miejscu po raz kolejny podkreślę wagę wprowadzanych ułatwień w zakładaniu
spółdzielni socjalnej poprzez zmniejszenie liczby osób wymaganych 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. Wprowadzone ułatwienia wpłyną na wyeliminowanie barier
podczas kompletowania składu założycielskiego, choćby dlatego ten projekt ustawy
zasługuje na uznanie.
Zaproponowane zmiany to krok na przód, który ma poprawić sytuację działających już
spółdzielni, ale także zachęcić do zakładania nowych. Jestem przekonana, że ten rodzaj

działalności społecznej będzie się dzięki nowelizacji rozrastał, a także współpracował z innymi
formami prowadzenia działalności gospodarczej na rynku. To dobra ustawa, która wychodzi
naprzeciw społecznym oczekiwaniom sektora pozarządowego i osób, które chcą się
aktywizować włączając do istniejących lub tworząc nowe spółdzielnie socjalne.
Wprowadzane regulacje ułatwią takie działanie.
Koło Wolni i Solidarni poprze projektowany projekt ustawy.

