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1. Informacja o przebiegu posiedzenia Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi w dniu 27.02.2008 r.

Pierwszy punkt porządku posiedzenia obejmował informację ministra pracy

i polityki społecznej o stanie i kierunkach rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

      W ramach wystąpienia podjęte zostały następujące tematy:

1. Dorobek polskiej przedsiębiorczości społecznej okresu 2004–2007.

2. Rola funduszu inicjatyw obywatelskich (FIO) w rozwoju przedsiębiorczości

społecznej.

3. Spółdzielczość socjalna – nowy wymiar polskiej przedsiębiorczości społecznej.

4. Kierunki działań w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w tym propozycje działań

ministra pracy i polityki społecznej na okres 2008–2013 (podsumowanie).

Rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce nastąpił od 2005 roku.

Trzy akty prawne takie jak: ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawa

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiły powstawanie w Polsce

pierwszych spółdzielni socjalnych1.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Krajowego Rejestru Sądowego w okresie

2005–2006 powstało około 70 spółdzielni socjalnych działających w różnych sferach życia

społeczno-ekonomicznego i mających charakter lokalny. W ciągu 2007 roku powstało

69 spółdzielni, w sumie pod koniec 2007 roku w KRS zarejestrowanych było 139 spółdzielni

socjalnych. Najwięcej spółdzielni funkcjonuje w województwach: śląskim (24),

wielkopolskim (20), warmińsko-mazurskim (14). Z kolei najmniej spółdzielni socjalnych jest

w województwach: świętokrzyskim (1) i podlaskim (2) oraz w kujawsko-pomorskim (1).

Podejmowana przez spółdzielnie socjalne działalność koncentruje się na dwóch

obszarach: usług rynkowych (88% działających spółdzielni) oraz działalności wytwórczej

(12% działających spółdzielni socjalnych).

                                                
1 Spółdzielnia socjalna- to podmiot gospodarczo-społeczny powstały jako autonomiczne stowarzyszenie osób
dobrowolnie godzących się zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje gospodarcze, społeczne i kulturalne. Podmiot
ten to wspólne przedsiębiorstwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności
umożliwiający aktywizację zawodową oraz przywrócenie im społecznych ról.



W strukturze organizacyjnej spółdzielni socjalnych dominującym modelem jest układ

5–osobowej grupy członkowskiej (65%). O stanie polskich spółdzielni socjalnych, ich

kondycji finansowo-organizacyjnej świadczą2:

 czas zgłaszania przez spółdzielnie faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej od

momentu podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni (uchwały członków założycieli).

42,9% zgłoszenie złożyło w terminie do 6 miesięcy od daty założenia spółdzielni.

 tylko 10% założycieli spółdzielni socjalnych posiada ukończone zajęcia

reintegracji społecznej i zawodowej,

 bardzo nieliczna grupa spółdzielni socjalnych posiada rady nadzorcze,

 tylko w 20% spółdzielni socjalnych zatrudnieni są tzw. fachowcy.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia podkomisji ustalono

harmonogram prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy

o spółdzielniach socjalnych. W ramach krótkiej dyskusji uczestnicy spotkania zgłosili

najistotniejsze problemy dot. funkcjonowania spółdzielni socjalnych, które winny być

rozwiązane w przygotowywanej nowelizacji. Należy do nich zaliczyć:

 model spółdzielczości,

 elastyczność zatrudniania w spółdzielniach (czy właściwa jest forma zatrudniania

na podstawie umowy o pracę?),

 zakładanie i likwidację spółdzielni.

                                                
2 Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych 2006–2008, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.



2. Informacja o przebiegu posiedzenia Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi w dniu 26.03.2008 r.

Porządek dzienny posiedzenia podkomisji zawierał następujące punkty:

 informację ministra pracy i polityki społecznej o procedurach realizacji programu

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 roku,

 kontynuację prac legislacyjnych nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy

o spółdzielniach socjalnych.

W ramach punktu pierwszego dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz przedstawił informację o

planach dotyczących procedur realizacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w

2008 roku. K. Więckiewicz poinformował, że w latach 2005–2007 w ramach FIO

dofinansowano 2106 projektów na kwotę ponad 107,4 mln zł. Ministerstwo przewiduje, że w

2008 roku może wpłynąć około 6000 wniosków o dofinansowanie. Ministerstwo planuje

ogłoszenie jednego konkursu, który będzie składał się z następujących etapów: ogłoszenia

konkursu i zarejestrowania wniosków, oceny formalnej, oceny merytorycznej, rozstrzygnięcia

konkursu i dofinansowanie przez ministra pracy i polityki społecznej. Do podmiotów

uprawnionych do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację FIO

należą: organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dyrektor K. Więckiewicz przedstawił kierunki działań, w ramach których mogą być

składane wnioski o dofinansowanie w 2008 r. Są one zawarte w dokumencie Podstawowe

działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków z rezerwy

celowej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r.

Ponadto przedstawiciel ministerstwa pracy i polityki społecznej poinformował, że 2008 roku

zmianie ulegną niektóre zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach FIO

obowiązujące w 2007 roku.

Wprowadza się następujące zmiany:

 w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 roku uprawniony podmiot będzie mógł

złożyć tylko jeden wniosek, w roku ubiegłym mógł złożyć dwa wnioski,

 maksymalny termin realizacji zadań przesunięto na okres od 1 lipca do 31 grudnia

2008 r., w 2007 r. obowiązywał termin od 1 czerwca do 31 grudnia,



 w ramach kosztów wyposażenia związanych z realizacją zadania zwiększono

możliwość dofinansowania poszczególnych składników majątku do nie więcej niż

10% wartości dotacji , w 2007 r. było to tylko 5%,

 wymagane będzie przesłanie 1 egzemplarza wniosku w wersji papierowej

i obowiązkowo jego odpowiednika w wersji elektronicznej, w 2007 r. wymagano aż 2

egzemplarzy w wersji papierowej i wersji elektronicznej na nośniku,

 doprecyzowano kompetencje ministra w zakresie rozdysponowywania środków,

 doprecyzowano kwestie dotyczące aneksów do umów,

 na etapie sprawozdania z realizacji zadania wprowadzono obowiązek przesyłania

sprawozdania w wersji elektronicznej oraz dopuszczono możliwość załączania

materiałów dokumentujących podjęte działania związane z realizacją projektu

w formie elektronicznej.

Ponadto dodano rozdział o zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania pomocy

de minimis3 i pomocy publicznej,

Bez zmian pozostawiono:

 rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o dotację,

 koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (z wyjątkiem kosztów wyposażenia),

 wzór wniosku, umowy i sprawozdania,

 wymagane załączniki,

 kryteria oceny formalnej (poza koniecznością załączenia wniosku w wersji

elektronicznej),

 kryteria oceny merytorycznej,

 wysokość wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 250 tys. zł,

                                                
3 Pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 12 stycznia 2001 roku, to pomoc,

której wartość nie przekracza 100 tys. euro. Przy czym sumowaniu podlega tylko pomoc de minimis uzyskana

przez przedsiębiorcę w ciągu 3 kolejnych lat. Nie wlicza się do niej pomocy zatwierdzonej przez Komisję

(udzielanej w ramach programu pomocowego i pomocy indywidualnej) oraz pomocy udzielanej w ramach

wyłączeń grupowych (tj. pomocy na szkolenia, zatrudnienie oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw). Pomoc

de minimis może być udzielana w ramach programów pomocowych lub jako pomoc indywidualna. Nie musi być

notyfikowana do Komisji, gdyż ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę handlową między

państwami członkowskimi.



 udział środków własnych, tj. dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do

150 tys. zł – co najmniej 10% wartości projektu, a dla dotacji od powyżej 150 tys. zł

do 250 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu.

W trakcie dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Tomasz Schimanek z Rady

Działalności Pożytku Publicznego zgodził się ze stanowiskiem rządu, że program FIO na lata

2005–2007 sprawdził się. Jednakże nowy rząd zaproponował w 2008 r. jedynie kontynuację

programu FIO bo nie zdołał przyjąć kolejnego programu wieloletniego.

Zdaniem T. Schimanka budzi to niepokój organizacji pozarządowych.

W drugim punkcie porządku dziennego przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz

Tomaszewski przedstawił zebranym projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw w wersji po podkomisji z dnia 12 marca 2008 r.

Proponowana nowelizacja spowoduje zmiany w następujących ustawach:

 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przewodniczący T. Tomaszewski przypomniał, że na posiedzeniu podkomisji w dniu

12 marca 2008 r. zaproponowano nowe brzmienie art. 5a. dotyczącego sposobu zatrudniania i

warunków członkowstwa w spółdzielniach socjalnych, w przypadku gdy ich założycielami są

organizacje pozarządowe lub gminy.

Pan przewodniczący zwrócił też uwagę na dwa problemy dotyczące tej nowelizacji,

które jego zdaniem wymagają dyskusji. Należy zastanowić się jest czy w spółdzielniach

socjalnych winno być zatrudnionych 50% czy też tylko 40% osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Cezary Miżejewski stwierdził, że istotą działania spółdzielni socjalnych jest zatrudnianie osób

wykluczonych społecznie i dlatego powinien pozostać 50% udział. Jego zdaniem takie

proporcje członkostwa pomiędzy wykluczonymi i innymi pracownikami są odpowiednie.

Drugim istotnym problemem jest określenie czasu refundacji składki na ubezpieczenie

społeczne ze środków Funduszu Pracy. Dyskusji poddano kwestię ewentualnego wydłużenia

tych terminów, w przypadku wydolności funduszu, odpowiednio do 36 miesięcy

i 18 miesięcy.



Podkomisja nadal pracuje nad projektem ustawy.

W dniu 10 kwietnia 2008 r. odbędzie się posiedzenie podkomisji, na którym

przedstawiona zostanie informacja ministrów: edukacji narodowej, obrony narodowej, pracy

i polityki społecznej, sportu i turystyki oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego na temat programu, trybu i zasad dofinansowania wypoczynku letniego

młodzieży z budżetu państwa i funduszy celowych w 2008 r.






















