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Warszawa, dnia2_i czerwca 2021 r.
SI B,

Sz. P. Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

Działając w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej jako naczelnego organu samorządu 
spółdzielczego (KRS), na podstawie art. 259 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 tj.), zgodnie z którym do zadań KRS należy inicjowanie 
i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie, 
przedstawiamy stanowisko do projektu ustawy o ekonomii społecznej wypracowane podczas 
posiedzenia Komisji Spółdzielczości Pracy Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 24 czerwca 2021 r.

Krajowa Rada Spółdzielcza popiera zarówno ideę wspierania przez Państwo podmiotów ekonomii 
społecznej, jak i założenia przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy. Jednocześnie po 
analizie rozwiązań zawartych w projekcie Krajowa Rada Spółdzielcza przekazuje następujące 
propozycje zmian:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów ekonomii społecznej określonego w art. 2 pkt 3 projektu 
ustawy o wszystkie spółdzielnie, niezależnie od typu i branży;

2) uproszczenie procedur związanych z działaniem przedsiębiorstw społecznych, np. 
w odniesieniu do rocznych sprawozdań merytorycznych (art. 14), a także poprzez 
wprowadzenie fakultatywnego tworzenia indywidualnych planów reintegracyjnych (art. 8 
u s t . l), programu reintegracyjnego (art. 7 ust. 1);

3) włączenie w skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (art. 54 ust. 1) 
i Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (art. 62 ust. 1) przedstawicieli 
Krajowej Rady Spółdzielczej i związków rewizyjnych.

Powyższe propozycje zawieramy w tabeli dołączonej do niniejszego pisma.

Krajowa Rada Spółdzielcza dostrzega potrzebę i konieczność prawnego uregulowania ekonomii 
społecznej w polskim systemie prawno-finansowym. Tym samym apelujemy o dokładną analizę uwag 
przekazanych wcześniej do Ministerstwa przez poszczególne branże spółdzielcze w tym Ogólnopolski 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni.
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Uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych  

L.p. 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Jednostka 

redakcyjna 
Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu 

1 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 2 pkt 3 Rozszerzenie katalogu podmiotów ekonomii społecznej 
o wszystkie spółdzielnie, niezależnie od typu i branży 

Wprowadza się nową regulację: 
„art. 2 pkt 3 lit. g) inne spółdzielnie niż określone w 
art. 2 pkt 3 lit. a) i d) tej ustawy działające na postawie 
ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 
648)” 

 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 7 ust. 1 Uproszczenie procedur związanych z działaniem 
przedsiębiorstw społecznych poprzez wykreślenie 
obowiązku tworzenia  programu reintegracyjnego 
zwłaszcza, że projekt ustawy nie przewiduje na 
realizację tych działań dodatkowych funduszy czy 
wsparcia. 

Wprowadza się nowe brzmienie art. 7 ust. 1: 
„Art. 7. 1. Przedsiębiorstwo społeczne, działające w 
celu, o którym mowa w art. 5 pkt 1, w trybie 
określonym przez statut, umowę spółki lub inny 
dokument o tym charakterze, może tworzyć program 
reintegracyjny, który określa w szczególności: 
1) wykaz stanowisk wraz z kompetencjami 
niezbędnymi i dodatkowymi na danym stanowisku; 
2) rodzaj podejmowanych działań w celu zdobycia 
bądź zwiększenia wskazanych kompetencji; 
3) rodzaj podejmowanych działań w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej; 
4) sposób monitorowania tego programu.” 

2 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 8 ust. 1  Uproszczenie procedur związanych z działaniem 
przedsiębiorstw społecznych poprzez wprowadzenie 
fakultatywnego tworzenia indywidualnych planów 
reintegracyjnych. Zatrudnienie członków lub 

Wprowadza się nowe brzmienie art. 8 ust. 1: 
„art. 8 ust. 1. Przedsiębiorstwo społeczne, w stosunku 
do każdej zatrudnionej osoby zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, może realizować przez 
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pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym jest samo w sobie formą ich reintegracji 
społecznej i zawodowej Tworzenie planów 
reintegracyjnych, jeśli chce się skorzystać z preferencji 
w ustawie. 
 

okres od 6 do 36 miesięcy, opracowany przy 
aktywnym jej uczestnictwie, indywidualny plan 
reintegracyjny, mający na celu wzrost kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby.” 

3 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 14. ust. 
1 
 

Uproszczenie zasad sprawozdawczości w odniesieniu 
do rocznych sprawozdań merytorycznych, gdyż 
większość podmiotów uprawnionych do uzyskania 
statusu przedsiębiorstwa społecznego i tak sporządza 
sprawozdania merytoryczne i finansowe na 
stosownych wzorach, które uwzględniają informacje 
podane w art. 14 ust. 4. Projektu ustawy 

Wprowadza się nowe brzmienie art. 14 ust. 1: 
„Art. 14. 1. Przedsiębiorstwo społeczne przedkłada 
wojewodzie bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową, o której mowa w ustawie o 
rachunkowości, w której zawiera szczegółowe 
informacje o: 
a) podjętych działaniach dotyczących reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zatrudnionych; 
b) zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 2, i realizacji 
indywidualnego planu reintegracyjnego; 
c) zrealizowanych usługach społecznych. 
2. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 
przekazuje się wojewodzie w terminach 
przewidzianych w ustawie o rachunkowości.” 

4 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 54 ust. 1  Włączenie w skład Krajowego Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej przedstawicieli Krajowej Rady 
Spółdzielczej i związków rewizyjnych spółdzielni. 

Wprowadza się nową regulację: 
„art. 54 ust. 1 pkt 7) Krajowej Rady Spółdzielczej 
i związków rewizyjnych spółdzielni” 

5 Krajowa Rada 
Spółdzielcza 

art. 62 ust. 1 Włączenie w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej przedstawicieli Krajowej Rady 
Spółdzielczej i związków rewizyjnych spółdzielni. 

Wprowadza się nową regulację: 
„art. 62 ust. 1 pkt 7)  Krajowej Rady Spółdzielczej 
i związków rewizyjnych spółdzielni” 

 


