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KTO MOŔE ZAĞOŔYá SPÓĞDZIELNIó
SOCJALNß OSÓB PRAWNYCH
Ustawa okreķla, ŕe do zağoŕenia spóğdzielni socjalnej osób prawnych potrzebne sà minimum
dwie osoby prawne reprezentujàce:
• organizacje pozarzàdowe (np. stowarzyszenie czy fundacjô);
• koķcielne osoby prawne (np. paraƬô czy jednostkô Caritas);
• jednostki samorzàdu terytorialnego
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(np. gminô, powiat lub województwo).
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gmina, gmina + powiat, paraƬa + fundacja

PO CO ZAKĞADA SIó SPÓĞDZIELNIó SOCJALNß OSÓB PRAWNYCH
Jeŕeli spóğdzielnia jest zakğadana przez samorzàd, to bardzo czôsto rozwiàzuje konkretny
problem lokalny, np. oczyszczania miasta, pielôgnacji terenów zielonych, czy opieki nad ludœmi starszymi. Zdarza siô, ŕe gmina dysponuje

nawet specjalnà pulà ķrodków przeznaczonych
acczo
onyych
na realizacjô tych potrzeb. Spóğdzielnia
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KROK PIERWSZY:
Zacznij od przygotowania teoretycznego - wyszukaj w{Internecie:
• Ustawô z{ dnia 27 kwietnia 2006 r. o{ spóğdzielniach socjalnych;
• Ustawô z{dnia 7 maja 2009 r. o{zmianie ustawy o{spóğdzielniach socjalnych oraz o{zmianie niektórych innych ustaw oraz
• Ustawô z{dnia 15 grudnia 2017 r. o{zmianie
ustawy o{spóğdzielniach socjalnych oraz nie-

których innych ustaw i{zapoznaj siô z{nimi.
W{ znalezieniu tych aktów prawnych pomoŕe
Ci wyszukiwarka - Internetowy System Aktów
Prawnych (ISAP). To system informacji prawnej
redagowany przez zespóğ specjalistów z{Oķrodka Informatyki Kancelarii Sejmu.. Znajdziesz go
pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/
Dodatkowe informacje na temat spóğdzielni socjalnych moŕesz uzupeğniâ na stronie:
http://www.es.mcps-efs.pl/

KROK DRUGI:
POMYSĞ NA DZIAĞALNOĶá
Wykonaj pierwszy krok i{ zastanów siô jaki

masz pomysğ na dziağalnoķâ i{ czym zağoŕona
przez Ciebie spóğdzielnia socjalna osób prawnym miağaby siô zajmowaâ.

Przemyķl:
• jaki bôdzie proƬl dziağania spóğdzielni;
• kto ma byâ odbiorcà produktów lub usğug
spóğdzielni;
• jakie bôdà koszty funkcjonowania spóğdzielni;
• czy spóğdzielnia ma szansô utrzymania siô
na rynku.
Sprawdœ:
• zainteresowanie oferowanym produktem i/
lub usğugà na rynku;

• z{jakich innych ofert moŕe skorzystaâ Twój
klient;
• jakie sà mocne i{sğabe strony konkurencji;
• dlaczego klient ma skorzystaâ wğaķnie
z{Twojej oferty.
Przygotuj biznesplan:
Zdecyduj siô wykonaâ ten krok, tylko wtedy,
jeķli uznasz, ŕe zağoŕona przez Ciebie spóğdzielnia socjalna osób prawnych ma szanse
powodzenia na rynku.

KROK TRZECI:
WALNE ZEBRANIE ZAĞOŔYCIELSKIE
Kolejny etap - to walne zebranie zağoŕycielskie, z{udziağem osób wskazanych przez podmioty bioràce udziağ w{tworzeniu spóğdzielni.
Walne zebranie zağoŕycielskie musi byâ poprzedzone odpowiednimi aktami prawnymi
ze strony osób prawnych. W{ przypadku stowarzyszenia bôdzie to uchwağa na walnym
zebraniu o{woli utworzenia spóğdzielni socjalnej, wskazujàca osobô, która bôdzie reprezentowaâ podmiot osoby prawnej na walnym
zebraniu zağoŕycielskim spóğdzielni socjalnej.
W{ przypadku samorzàdów - uchwağa rady
(jeŕeli mówimy o{gminie - uchwağa rady gminy, jeŕeli o{powiecie - uchwağa rady powiatu,
jeŕeli o{województwie - uchwağa zarzàdu województwa), która bôdzie wskazywaâ na wolô
powoğania spóğdzielni socjalnej oraz desygnowaâ osobô uczestniczàcà w{walnym zebraniu
zağoŕycielskim spóğdzielni.
Jak zorganizowaâ walne zebranie zağoŕycielskie?
• muszà byâ na nim obecni wszyscy czğonkowie-zağoŕyciele;
• trzeba powoğaâ komisjô skrutacyjnà, która
bôdzie liczyâ gğosy;
• kandydat do zarzàdu nie moŕe byâ czğonkiem komisji skrutacyjnej;
• wybory do organów spóğdzielni odbywajà
siô w{gğosowaniu tajnym.
Uchwağy walnego zgromadzenia zağoŕycielskiego:
1. O{powoğaniu spóğdzielni socjalnej.
2. O{przyjôciu statutu.

3. O{powoğaniu organów spóğdzielni (zarzàd /
ewentualnie rada nadzorcza).
Przykğadowy porzàdek walnego zgromadzenia zağoŕycielskiego:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczàcego obrad i{prezydium.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zebranie deklaracji czğonkowskich.
5. Powoğanie spóğdzielni socjalnej (uchwağa).
6. Przedstawienie statutu (uchwağa).
7. Wybór zarzàdu (uchwağa).
8. Wolne wnioski.
9. Zakoġczenie obrad.
Dokumenty z{walnego zgromadzenia zağoŕycielskiego:
1. Protokóğ z{walnego zgromadzenia.
2. Lista obecnoķci z{adresami czğonków zağoŕycieli i{ich podpisami.
3. Lista czğonków zağoŕycieli.
4. Uchwağy o:
• powoğaniu spóğdzielni (naleŕy pamiôtaâ
o{okreķleniu siedziby);
• powoğaniu komisji skrutacyjnej;
• wyborze zarzàdu / ewentualnie rady nadzorczej;
• przyjôciu statutu.
Wszystkie dokumenty rejestracyjne powinny
byâ sporzàdzone w{2 egz. (oryginağy przeznaczone sà dla sàdu).
Osoby wydelegowane przez osoby prawne
na walne zebranie zağoŕycielskie, w{pierwszej
kolejnoķci, muszà uchwaliâ statut. To najwaŕniejszy dokument w{ spóğdzielni socjalnej, regulujàcy prawa i{obowiàzki jej czğonków, który wskazuje gdzie ma byâ jej siedziba i{który

okreķla rodzaj dziağalnoķâ gospodarczej wedğug Polskiej KlasyƬkacji Dziağalnoķci (PKD).
Opracowanie statutu spóğdzielni
• moŕesz wykorzystaâ jako wzór istniejàce
wzory statutów (np. w{ Internecie), jednak
nie kopiuj bezmyķlnie ich postanowieġ;
• przedyskutuj projekt statutu przed walnym
zgromadzeniem z{ czğonkami/zağoŕycielami
spóğdzielni;
• zadbaj o{to, aby kaŕdy z{czğonków-zağoŕycieli dobrze zrozumiağ postanowienia statutu,

w{razie koniecznoķci - zorganizuj spotkanie
z{ doradcà, który pomoŕe wyjaķniâ zapisy
szczegóğowe tego dokumentu.
Przygotuj projekty uchwağ:
• przyspieszy to prace i{pozwoli uniknàâ bğôdów;
• pamiôtaj równieŕ o{dokumentach potwierdzajàcych uprawienia do zağoŕenia spóğdzielni - uchwağy organów stanowiàcych zağoŕycieli spóğdzielni o{powoğaniu spóğdzielni
socjalnej osób prawnych.

KROK CZWARTY:
REJESTRACJA DOKUMENTÓW
Kolejnym krokiem jest rejestracja czyli przekazanie dokumentów spóğdzielni do Krajowego
Rejestru Sàdowego.
Od czego naleŕy zaczàâ?
Skompletuj dokumentacjô
1. Dokumenty z{ walnego zebrania zağoŕycielskiego;
2. Wniosek o{rejestracjô spóğdzielni w{rejestrze
przedsiôbiorców - KRS W5;
3. Formularz „Organy podmiotu/wspólnicy
uprawnieni do reprezentowania spóğki - KRS
WK;
4. Formularz „Przedmiot dziağania” - KRS WM;
5. Potwierdzenie uprawnienia do zağoŕenia
spóğdzielni.
Dostarcz dokumenty do sàdu
Masz na to 7 dni od walnego zebrania zağoŕycielskiego.
Jakie proƬty oferuje spóğdzielnia socjalna
osób prawnych?
Po 12 miesiàcach nieprzerwanego zatrudnienia w{ spóğdzielni, osoby w{ niej zatrudnione
z{ krôgu wykluczonych lub zagroŕonych wykluczeniem spoğecznym majà prawo uzyskania czğonkostwa w{ spóğdzielni. Nie dzieje siô
to jednak automatycznie. Zgodnie z{ prawem
spóğdzielczym, osoby te skğadajà deklaracje

czğonkowskie (czyli wyraŕajà wolô przystàpienia do spóğdzielni), a{wğaķciwy organ spóğdzielni podejmuje uchwağô o{przyjôciu ich w{poczet
czğonków.
Jakie wsparcie moŕe uzyskaâ spóğdzielnia
socjalna osób prawnych?
Osoby prawne - zağoŕyciele spóğdzielni socjalnej majà szczególne moŕliwoķci wspierania
tego podmiotu. Przykğadowo gmina moŕe
uŕyczyâ spóğdzielni samochód na potrzeby
jej dziağalnoķci gospodarczej lub oddelegowaâ pracownika gminy, by pomagağ prowadziâ dokumentacjô spóğdzielni. Dziağalnoķâ
spóğdzielni socjalnej moŕe zostaâ wsparta ze
ķrodków budŕetu paġstwa lub ķrodków budŕetu jednostki samorzàdu terytorialnego,
a{w{szczególnoķci poprzez: dotacje, poŕyczki,
porôczenia, usğugi lub doradztwo w{ zakresie
Ƭnansowym, ksiôgowym, ekonomicznym,
prawnym i{ marketingowym oraz refundacjô
kosztów lustracji.
Jednostka sektora Ƭnansów publicznych
udzielajàc zamówienia, które nie podlega ze
wzglôdu na jego wartoķâ Ustawie Prawo zamówieġ publicznych (poniŕej 30{000 euro netto) moŕe zastrzec, ŕe o{udzielenie zamówienia
mogà ubiegaâ siô wyğàcznie spóğdzielnie socjalne (zgodnie z{ art. 15 Ustawy o{ spóğdzielniach socjalnych).

KROK PIßTY: OCZEKIWANIE NA WPIS
SPÓĞDZIELNI DO KRS
Moŕe to trwaâ od kilku tygodni do kilku miesiôcy. Sàd moŕe zaŕàdaâ m.in. poprawy statutu

lub zğoŕenia wyjaķnieġ. W{trakcie oczekiwania
na wpis - nie marnuj czasu: kontynuuj rozmowy z{ potencjalnymi klientami, zrób szczegóğowà listô klientów, zapewnij sobie pierwsze

zlecenia, zacznij budowaâ relacje, rozglàdaâ
siô za partnerami, zajmij siô organizacjà dostaw itp.. Podtrzymuj motywacjô zağoŕycieli

i{przyszğych pracowników - przedğuŕajàca siô
rejestracja w{sàdzie moŕe byâ powodem problemów.

KROK SZÓSTY:
ROZPOCZóCIE DZIAĞALNOĶCI
1. Po uzyskaniu wpisu do KRS, spóğdzielnia
uzyskuje osobowoķâ prawnà.
2. Zğóŕ dodatkowy dokument NIP-8 w{ urzôdzie skarbowym, w{ciàgu 21 dni (lub 7 dni
jeķli od razu bôdziesz zatrudniaâ pracowników).
3. Numery NIP i{REGON zostanà nadane spóğdzielni automatycznie.
W{ciàgu 6 miesiôcy od zarejestrowania, spóğdzielnia ma obowiàzek zatrudniâ 5 osób z{wy-

mienionych w{art. 4 Ustawy o{spóğdzielniach
socjalnych np. osoby bezrobotne, osoby z{niepeğnosprawnoķciami, do 30. roku ŕycia oraz po
ukoġczeniu 50. roku ŕycia posiadajàce status
osoby poszukujàcej pracy, osoby usamodzielniane, osoby opuszczajàce CIS, KIS, bôdàce
opiekunami osób niepeğnosprawnych i{poszukujàce pracy, nie pobierajàce ķwiadczeġ pielôgnacyjnych i{zasiğku opiekuġczego. Moŕe takŕe zatrudniâ i{ inne osoby, waŕne jednak jest
to, aby w{ciàgu póğ roku zatrudniâ minimum
5 osób spoķród wymienionych w{ustawie.

CO WARTO WIEDZIEá O SPÓĞDZIELNI
SOCJALNEJ OSÓB PRAWNYCH
Dlaczego warto zağoŕyâ spóğdzielniô socjalnà?
Dziağalnoķâ kaŕdej spóğdzielni socjalnej, zarówno osób Ƭzycznych, jak i prawnych, ğàczy
w sobie dwa wymiary - gospodarczy oraz
spoğeczny. Osoby zatrudnione w spóğdzielni
socjalnej, biorà udziağ w procesie aktywizacji
spoğecznej i zawodowej. Mechanizm przeciwdziağania wykluczeniu spoğecznemu poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy, jest aktywnà
formà pomocy kierowanà wğaķnie do takich
grup osób.
Jakie sà moŕliwoķci pozyskania funduszy na
dziağalnoķâ spóğdzielni socjalnej osób prawnych?

Fundusze przeznaczone na dziağalnoķâ moŕna
pozyskaâ z róŕnych œródeğ:
• z Funduszu Pracy w ramach ķrodków przeznaczonych dla spóğdzielni socjalnych na
przystàpienie do spóğdzielni socjalnej;
• z Funduszu Pracy w ramach ķrodków przeznaczonych na wyposaŕenie lub doposaŕenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
skierowanego do pracy w spóğdzielni;
• w formie refundacji wynagrodzenia osób,
o których mowa w ustawie o zatrudnieniu
socjalnym z Funduszu Pracy;
• jako wsparcie spóğdzielni socjalnej ze ķrodków budŕetu jednostki samorzàdu terytorialnego lub ze ķrodków budŕetu paġstwa;
• jako wsparcie inwestycyjne i pomostowe ze
ķrodków Europejskiego Funduszu Spoğecznego.

INNE WAŔNE SPRAWY
• Jeķli chcesz lub musisz byâ pğatnikiem podatku VAT, przed wykonaniem pierwszej
transakcji sprzedaŕy, zarejestruj siô w urzôdzie skarbowym;
• Pamiôtaj o wyrobieniu pieczàtki spóğdzielni;

• Zağóŕ rachunek bankowy;
• Zgğoķ rachunek bankowy (chyba, ŕe juŕ to
zrobiğeķ na formularzu NIP-8);
• Przed rozpoczôciem czynnoķci rejestracyjnych - uzgodnij œródğa Ƭnansowania.

