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Uchwała nr 6 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie  

projektu ustawy o ekonomii społecznej 

 

Na podstawie § 8 Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uchwala się 

stanowisko Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w sprawie projektu ustawy  

o ekonomii społecznej. 

 

 

§ 1. 

 

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, po wnikliwej analizie projektu ustawy  

o ekonomii społecznej, z zadowoleniem przyjmuje propozycje zawarte w projekcie ustawy. 

Zdaniem Komitetu niezbędne jest uregulowanie prawno-finansowe zarówno kwestii 

podmiotów ekonomii społecznej, jak również przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcia 

rozwoju sektora przez władze publiczne.   

 

§ 2. 

 

Jednocześnie zdaniem Komitetu projekt regulacji wymaga istotnych zmian, tak aby  

w elastyczny i dopasowany sposób służyć rozwojowi przedsiębiorstw społecznych. Dlatego 

też zwracamy się o wprowadzenie do projektu ustawy następujących rozwiązań: 

1. Wprowadzenia preambuły do ustawy, definiującej wartości i cele wprowadzenia 

ustawy – takie rozwiązania są stosowane w innych ustawach i pozwoliłyby na 

wskazanie kierunków rozwoju sektora. 

2. Wprowadzenia definicji ekonomii społecznej. 

3. Wprowadzenia do katalogu podmiotów ekonomii społecznej spółdzielni produkcji 

rolnej i spółdzielni kółek rolniczych, jako podmiotów o charakterze pracowniczym. 

Należy także wyjaśnić przyczynę wyodrębnienia kół gospodyń wiejskich, ponieważ 

ich byt – pomimo odrębnej regulacji – wynika z ogólnych przepisów prawa  

o stowarzyszeniach. Podobnie warto wyjaśnić status klubów sportowych. 

4. Przeglądu i uzupełnienia kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

z uwagi na reintegracyjne funkcje części proponowanych rozwiązań, w tym 

uwzględnienie w katalogu m.in. osób odchodzących z rolnictwa i domowników 

w gospodarstwach rolnych, ubezpieczonych w KRUS, osób w kryzysie bezdomności 

realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności oraz uchodźców 

i migrantów. Ponadto należy zapewnić spójność katalogu osób uprawnionych do 

tworzenia przedsiębiorstwa społecznego z katalogiem uprawniającym do wsparcia ze 

środków Funduszu Pracy i PFRON. 

5. Uznania, że przedsiębiorstwo społeczne musi prowadzić, jako podstawową, 

działalność gospodarczą. Natomiast kwestia uznania za przedsiębiorstwa społeczne 

tych podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego 
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powinna zostać przedyskutowana z KPRM, tak aby nie doszło do kolizji z regulacją 

w zakresie działalności pożytku publicznego.  

6. Uznania, iż spółdzielnia socjalna w zakresie praw i obowiązków traktowana jest jak 

przedsiębiorstwo społeczne bez konieczności aplikowania o status przedsiębiorstwa 

społecznego. Spółdzielnia socjalna to najstarszy model prowadzenia przedsiębiorstwa 

społecznego, głęboko zakorzeniony w sektorze ekonomii społecznej, a jednocześnie 

jest to forma prawna bezpośrednio ukierunkowana na wsparcie i reintegrację osób 

najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunki ustawy są tylko 

powtórzeniem wymagań z ustawy o spółdzielniach socjalnych w trakcie rejestracji 

w KRS. 

7. Zniesienia obowiązkowego oznakowania „przedsiębiorstwo społeczne”, które będzie 

powodować istotne perturbacje w KRS. Należy postawić na dobrowolność w tym 

zakresie. 

8. Wprowadzenia zasady, że w przedsiębiorstwie społecznym będącym spółdzielnią 

socjalną lub spółką non profit – jednostka samorządu terytorialnego i ich związek, 

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 innych podmiotów,  

w których ustawa lub statut przedsiębiorstwa przewiduje możliwość objęcia udziałów 

lub akcji przez pracowników. 

9. W związku z dwoma typami przedsiębiorstw społecznych (działających w celu 

reintegracji społecznej i zawodowej oraz w celu realizacji usług społecznych), które 

mają obowiązek zatrudnienia określonego procenta osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, np. 30% w jednym przypadku i brak takich wymogów  

w drugim przypadku, należy dokonać zapisów zapewniających porównywalne 

warunki i spójność w ustawie o spółdzielniach socjalnych. 

10. Przy nabywaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego należy zrezygnować 

z wymogów dotyczących zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, które są 

wymagane na różnych etapach ubiegania się o dotacje etc., a w tym przypadku 

powodują niepotrzebne utrudnienie. 

11. Wprowadzenia zasady, zgodnie z którą indywidualny plan reintegracyjny ma 

charakter fakultatywny, zaś jego stosowanie oznacza dostęp do korzystania ze 

wsparcia w zakresie reintegracji ze środków Funduszu Pracy oraz korzystania 

z zapisów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Możliwe jest 

rozważenie rezygnacji z planu. Ponadto niezbędne jest rozszerzenie wliczania do 

składu osób zagrożonych wykluczeniem, bez określenia terminu, osób o których 

mowa w art. 2 pkt 4 lit. d, e, i, k ustawy oraz członków i pracowników spółdzielni 

socjalnej bądź rezygnacja z ust. 3 art. 6 (okres, podczas którego osobę uznaje się za 

zagrożoną wykluczeniem społecznym). 

12. Wprowadzenia zasady, iż program reintegracyjny tworzony jest w przedsiębiorstwach 

społecznych i spółdzielniach zatrudniających co najmniej 20 osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, o ile w dalszej dyskusji nie zostanie uznane, że tworzenie 

programów powinno mieć charakter fakultatywny. 
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13. W przypadku nadwyżki bilansowej lub zysku należałoby poszerzyć zwolnienie 

podatkowe przedsiębiorstwa tak, aby wolna od podatku kwota wynosiła do 100 tys. zł 

rocznie  w przypadku kierowania nadwyżki na rozwój przedsiębiorstwa, pokrycie strat 

z lat ubiegłych oraz działania związane z realizacją celów przedsiębiorstwa 

(reintegracyjnych lub usług społecznych) określonych w art. 5. 

14. Niezbędne jest uproszczenie obowiązku sprawozdawczego tak, by minimalizować 

ilość zbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów i kryteriów 

przedsiębiorstwa społecznego. Oznaczałoby to przekazywanie organowi nadzoru tego 

samego sprawozdania co składane do Krajowego Rejestru Sądowego i innych 

organów. 

15. Określenia, iż 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. Działania te mogą również zostać wsparte ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Ponadto pomoc w przygotowaniu indywidualnego planu 

reintegracyjnego, jego planowanie i realizacja są wspierane przez doradcę 

ds. reintegracji, finansowanego przez podmioty realizujące wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej. 

16. Wprowadzenia zasady, że w przypadku realizacji planu reintegracji w odniesieniu do 

osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, refundacja składek ZUS, o której mowa 

w art. 26, jest obligatoryjna. Ponadto powinna być możliwość zaliczkowania 

refundacji składek ZUS, analogicznie do regulacji dot. spółdzielni socjalnych. 

17. Należy rozważyć zapis określający, że w przypadku utraty statusu przedsiębiorstwa 

społecznego, którego powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, a do 

której doszłoby przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia finansowego, majątek 

zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsc 

pracy, zostanie przekazany na wskazany w ustawie lub statucie cel. 

18. Istotnym elementem projektu jest dział ustawy dotyczący realizacji usług społecznych 

realizowanych we współpracy lub na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. 

Zapis ten ma charakter fundamentalny i po wprowadzeniu zmian wynikających 

z dyskusji podjętych ze środowiskiem organizacji pozarządowych, może umożliwić 

podmiotowe i uczciwe podejście do realizacji i rozliczania kosztów zadań 

publicznych. Zapis ten powinien mieć charakter obligatoryjny. Istnieje jednak dość 

istotne ryzyko związane z wprowadzeniem tych rozwiązań, zgłoszone przez 

przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz środowiska 

organizacji pozarządowych, dotyczący zagrożeń związanych z kolizją różnych trybów 

ustawowych. Dlatego też sugerujemy rozwiązania alternatywne, w których: 

1) samorząd terytorialny może realizować zadania samodzielnie (w tym przez 

jednostki podległe i zależne) oraz może zastosować tryb zlecania zadań określony 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (konieczne 

powierzanie), zapewniając pierwszeństwo dla organizacji pozarządowych. 

Jeśli samorząd terytorialny nie realizuje usług w tych trybach to: 

2) może dokonać zakupu usług w przedsiębiorstwach społecznych stosując 

społecznie odpowiedzialnych zamówień z art. 94 lub 361 PZP lub w przypadku 
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zakupu poniżej 130 tys. zł, gdy nie stosuje się przepisów PZP, dokonuje się 

zakupu wybierając spośród ofert przedsiębiorstw społecznych. 

3) Jeśli to nie skutkuje lub brak jest wykonawców, stosuje dowolny tryb realizacji 

usługi. 

Przedłożone rozwiązanie zapewni rozdzielenie zlecania zadań w trybie pożytku 

publicznego (dostępnego dla wszystkich) i trybu przetargowego (dostępnego dla 

przedsiębiorstw społecznych). 

Warte natomiast jest wprowadzenie w nowelizacji ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie rozwiązań w zakresie partnerstwa publiczno-społecznego 

jako koniecznego i niezwykle oczekiwanego przez organizacje. 

19. Propozycje te muszą zostać ponadto uzupełnione o działania o charakterze 

programowym. O ile nie zostaną przywrócone zapisy o lokalnych programach 

rozwoju społecznego, muszą zostać one zdefiniowane w strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. Jednak strategia ta: 

a) przygotowywana jest w porozumieniu z podmiotami ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstwami społecznymi; 

b) 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; 

c) wskazuje usługi społeczne, których realizacja zlecana będzie w pierwszej kolejności 

podmiotom ekonomii społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia …. o ekonomii 

społecznej; 

d) plan finansowy strategii 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; 

e) jest dokumentem gminy i powiatu, a nie OPS i PCPR. 

Samorząd w strategii określi, które usługi społeczne realizowane są w trybie społecznie 

odpowiedzialnych zamówień art. 94 i 361 PZP. 

20. Niezbędne jest doprecyzowanie kompetencji samorządu województwa w zakresie 

koordynacji zadań w obszarze ekonomii społecznej (w tym uporządkowanie zapisów 

ustawy o pomocy społecznej określających tę samą materię), jak również kwestii 

związanych z finansowaniem usług wsparcia ze środków samorządu województwa. 

Należy tu wyraźnie wskazać wiodącą rolę środków z budżetu UE, a także dodać 

zapisy o współpracy podmiotów akredytowanych z jednostkami sektora finansów 

publicznych zamawiających usługi i produkty w zakresie promowania i realizacji 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (wykorzystanie narzędzi 

społecznych). 

21. Warto również doprecyzować, że w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych – katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

wskazany w ustawie jest podstawą do realizacji innych działań w tym obszarze 

(np.  w zakresie wsparcia finansowego ze środków europejskich). Katalog ten nie 

musi być zamknięty i ograniczać się wyłącznie do osób wymienionych w ustawie, 

jednak regulacja ustawowa powinna być podstawą. 
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22. Bardzo ważnym zagadnieniem jest również uregulowanie na poziomie krajowym  

w ramach BGK Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, który tworzyłby polski 

zasób instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym.  

Zdaniem członków Komitetu te podstawowe kwestie zapewnią, że ustawa będzie miała 

charakter kompleksowy i rozwojowy, a jednocześnie elastyczny tak, aby wykorzystać i nie 

zmarnować dotychczasowego dorobku polskiej ekonomii społecznej. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
 

Z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Sekretarz Stanu 

Stanisław Szwed 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


