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ROLA DOFINANSOWANIA WK ADÓW
DO SPÓ DZIELNI SOCJALNYCH  

W PRZECIWDZIA ANIU BEZROBOCIU 

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu autorka podj a prób  okre lenia roli dofinan-

sowania wk adu do spó dzielni socjalnej z Funduszu Pracy i Pa stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych jako instrumentów przeciwdzia ania bezrobociu. 

W toku bada  autorka ustali a, e sektor spó dzielni socjalnych w Polsce rozwija si

bardzo dynamicznie. Otrzymywanie wsparcie ze rodków ww. funduszy celowych nie 

jest istotnym stymulatorem wzrostu zainteresowania przyst powaniem do spó dzielni 

socjalnych przez osoby bezrobotne. Gdy porównuje si  udzia  obu funduszy celowych  

w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, widoczne jest nieco wi ksze 

zainteresowanie dofinansowaniem ze rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepe nosprawnych ni  z Funduszu Pracy.  

S owa kluczowe: spó dzielnie socjalne, dofinansowanie wk adów do spó dzielni socjal-

nej, przeciwdzia anie bezrobociu.  

Wprowadzenie 

Rozwój gospodarczy i wysoka stopa yciowa nie obejmuj  ca ej populacji 

poszczególnych krajów. Zjawisko biedy i niedostatku nie jest tylko domen

krajów cechuj cych si  niedorozwojem gospodarczym. Wyst puje równie

w krajach wysoko rozwini tych, o wysokiej stopie dochodu na g ow  mieszka -

ca. Praktycznie w ka dym pa stwie wyst puj  grupy spo eczne s absze ekono-

micznie i borykaj ce si  z problemem marginalizacji. Cz sto jako ród o tego 

problemu wskazuje si  bezrobocie.
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Wykluczenie spo eczne jest wielowymiarowym procesem spo ecznym cha-

rakteryzuj cym si  niezdolno ci  spo ecze stwa do zapewnienia równych szans 

ka demu mieszka cowi do korzystania z rozwoju gospodarczego, spo ecznego

i uczestniczenia w yciu kulturalnym [DeVaul, 2008, s. 74-75]. Z jednej strony 

wykluczenie spo eczne jest zwi zane z bezrobociem i brakiem materialnych 

zasobów. Z drugiej strony niskie dochody cz sto wykluczaj  osoby z uczestnic-

twa w yciu spo ecznym, politycznym i kulturalnym. Ten aspekt wykluczenia 

jest podstaw  izolacji i alienacji [Everling, 1997, s. 143-146].  

Bezrobocie jest zasadnicz  przyczyn  wykluczenia spo ecznego, zw aszcza 

w grupie d ugotrwale bezrobotnych [Gallie, 2004, s. 14-16]. Jednak e niekiedy 

bezrobocie mo e by  te  g ównym bod cem do dzia ania. Wobec braku pracy  

i rodków do ycia osoby bezrobotne – zw aszcza d ugotrwale – zmuszone s

poszukiwa  zatrudnienia na w asn  r k . W przypadku, gdy osoba bezrobotna 

zaliczana jest do grup defaworyzowanych na rynku pracy, mo liwo ci znale-

zienia zatrudnienia ograniczaj  si  do  znacznie. W takich przypadkach jedn

z mo liwo ci znalezienia zatrudnienia i powrotu na rynek pracy jest przyst pie-

nie do spó dzielni socjalnej. Tego typu podmioty ekonomii spo ecznej systema-

tycznie zyskuj  na popularno ci. Obserwuje si  dynamiczny rozwój tego sektora 

podmiotów gospodarki spo ecznej i coraz wi kszy udzia  w przeciwdzia aniu bez-

robociu osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym i ekonomicznym w wielu 

krajach, w tym tak e i w Polsce. 

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia roli spó dzielni socjal-

nych w procesie przeciwdzia ania bezrobociu przy ich wspó finansowaniu ze 

rodków finansowych Funduszu Pracy oraz Pa stwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepe nosprawnych przeznaczonych na dotacje na wniesienie wk adu 

do spó dzielni socjalnej. 

Na potrzeby niniejszego opracowania sformu owano nast puj c  hipotez

badawcz : rodki finansowe Funduszu Pracy i Pa stwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepe nosprawnych przekazywane osobom bezrobotnym na wniesie-

nie wk adu do spó dzielni socjalnej nie s  efektywnym narz dziem przeciwdzia-

ania bezrobociu. 

Zakres czasowy obejmuje lata 2009-2014. 

1. Spó dzielnia socjalna jako podmiot gospodarki spo ecznej 

Termin gospodarka spo eczna (u ywa si  równie  okre lenia ekonomia 

spo eczna) stosowany jest oficjalnie przez Generaln  Dyrekcj  ds. Zatrudnienia  
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i Spraw Spo ecznych Komisji Europejskiej i tym samym w prawodawstwie Unii 

Europejskiej od 1989 r. [Westlund, 2003, s. 2-3] Poj cie to dotyczy systemu 

przedsi biorstw i organizacji oraz w a ciwych im uregulowa  prawnych, maj -

cych na celu wspieranie osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym [Herbst, 

2008]. Obejmuje: stowarzyszenia, fundacje, spó dzielnie, towarzystwa ubezpie-

cze  wzajemnych, zak ady aktywno ci zawodowej, warsztaty terapii zaj ciowej 

oraz inne formy organizacyjne, które anga uj  si  w ycie spo eczno ci lokalnej 

[Narski, 2001, s. 9-10].  

G ówn  funkcj  gospodarki spo ecznej jest przeciwdzia anie wykluczeniu 

spo ecznemu niektórych grup spo ecznych, takich jak: osoby d ugotrwale bezro-

botne, bezdomni, uzale nieni oraz osoby niepe nosprawne. Gospodarka spo ecz-

na umo liwia m.in. tworzenie funkcjonalnej spo eczno ci poprzez np. wzrost 

zaradno ci obywateli, ich wiadom  partycypacj  spo eczn , popraw  warunków 

i jako ci ich ycia [G bicka, 2010, s. 56] oraz wzmacnianie potencja u spo ecz-

no ci [Radli ska, 1961, s. 415]. 

G ównymi podmiotami gospodarki spo ecznej, w ramach których prowa-

dzona jest reintegracja spo eczna poprzez zatrudnienie, s  spó dzielnie socjalne  

i zak ady aktywno ci zawodowej.  

Spó dzielnie socjalne pojawi y si  we W oszech pod koniec lat siedem-

dziesi tych i przez wiele lat funkcjonowa y na prawach reguluj cych ogólny ruch 

spó dzielczy i dopiero w 1991 r. uregulowano je prawnie jako odr bn  form

przedsi biorczo ci, poprzez wprowadzenie w ycie ustawy z dnia 8 lipca 1991 r. 

nr 381 o spó dzielniach socjalnych [Legge 8 novembre 1991 Disciplina delle 

cooperative sociali].  

We W oszech dzia aj  dwa typy spó dzielni socjalnych. Typ A spó dzielni

socjalnych zapewnia us ugi w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej lub eduka-

cyjnej. Spó dzielnie typu B dzia aj  na rzecz w czenia w rynek pracy osób ze 

rodowisk dyskryminowanych. Do grup docelowych tych spó dzielni nale

m.in.: osoby fizycznie lub umys owo niepe nosprawne, uzale nione od alkoholu 

lub narkotyków. Organizacje te zajmuj  si  równie  osobami maj cymi proble-

my z prawem [Johnson i Spear, 2006]. 

Dzia aj ce w Polsce spó dzielnie socjalne mo na porówna  z w oskimi spó -

dzielniami typu B. Pierwotnie dzia a y one na podstawie ogólnych ram prawnych 

reguluj cych ruch spó dzielczy, tj. na podstawie ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. 

Prawo spó dzielcze [Ustawa Prawo spó dzielcze]. Regulacje prawne w prawie 

spó dzielczym dotycz ce spó dzielni socjalnych, pojawi y si  jednak dopiero  
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w 2003 r.1, a odr bne uregulowania dotycz ce tworzenia i dzia alno ci spó dzielni 

socjalnych w Polsce wprowadzono na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym [Ustawa o zatrudnieniu socjalnym], a tak e innych ak-

tów w randze ustawy, m.in. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy].  

W przytoczonych aktach prawnych wskazywano na spó dzielnie socjalne 

jako na przedsi biorstwa gospodarki spo ecznej i przypisano im g ówn  rol

w procesie powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych d ugotrwale.  

Wed ug stanu prawnego na koniec wrze nia 2015 r. spó dzielnia socjalna

jest zrzeszeniem osób, w znaczniej mierze zagro onych wykluczeniem spo ecz-

nym, które wspólnie, opieraj c si  na osobistej pracy, prowadz  przedsi bior-

stwo i realizuj  cele spo eczne oraz reintegracj  zawodow . Spó dzielnia socjal-

na jest osob  prawn  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny [Ustawa Kodeks cywilny] z momentem jej wpisu do Krajowe-

go Rejestru S dowego jako przedsi biorcy. Spó dzielni  socjaln  mog  za o y

i by  jej cz onkami osoby bezrobotne, bezdomni, uzale nieni od alkoholu, nar-

kotyków lub innych rodków odurzaj cych, chorzy psychicznie, jak równie

osoby niepe nosprawne. Za o ycielami spó dzielni, jak i jej cz onkami mog  by

równie  organizacje pozarz dowe lub jednostki samorz du terytorialnego, a tak e

ko cielne osoby prawne2. Warunkiem jest, aby liczba tych osób nie stanowi a

wi cej ni  50% ogólnej liczby za o ycieli. Minimalna liczba za o ycieli to pi

osób fizycznych, a je li s  to osoby prawne, to minimum dwie. Minimalna liczba 

cz onków to pi  osób, a maksymalna nie mo e przekroczy  503.

2. Spó dzielnie socjalne jako pracodawcy w latach 2009-2014 

W praktyce spó dzielnie socjalne powstaj  i funkcjonuj  w znacznej mierze 

dzi ki rodkom publicznym przekazywanym w ró nych formach oraz z ró nych 

tytu ów (najcz ciej jako dotacje, po yczki, granty). rodki te trafiaj  do spó -

dzielni przez dotacje udzielane ich cz onkom, jak równie  przez dofinansowanie 

1  Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1848.
2  Od 16 lipca 2009 r., tj. od momentu wprowadzenia w ycie nowelizacji ustawy o spó dzielniach 

socjalnych (na mocy Ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spó dzielniach socjalnych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. nr  91, poz. 742), samorz dy nie mog y zak ada

spó dzielni, st d nie by y zainteresowane wsparciem tej formy przedsi biorczo ci, gdy  nie mia-

y formalnej kontroli nad ich dzia alno ci .
3  Z wyj tkiem spó dzielni socjalnych utworzonych z przekszta cenia spó dzielni inwalidów.  

W tym przypadku nie istnieje górna granica liczby cz onków.



132 

samych sp

2011, s. 5

W la

przedsi b

prawie sz

Rys. 1.  Lic

ród o:  [ww

Nale

spó dzieln

Z da

wiadu tele

cznie 19

dzielni) w

nych w R

ków. red

W obj tyc

robotnych

zwróci  ró

alno ci b

badaniem

4  Wed ug s

jednostek

pó dzielni w

5].  

atach 2009-2

iorstw spo e

e ciokrotnie

czba spó dziel

ww 1].  

y pami ta

ni ani liczba 

anych uzyska

efonicznego 

96 spó dzieln

w 144 spó dzi

Rejestrze tego

dnio zatem na

ch badaniem

h skierowany

ównie  uwag

d  odmówi

, czyli blisko

stanu na 5 maja

k.

A

w momencie i

2014 obserw

ecznych (rys

(z 187 w 20

lni socjalnych

jednak o tym

zatrudnianyc

anych przez 

przeprowadz

ni spo ród 13

ielniach socja

o typu podmi

a ka d  spó d

m spó dzielnia

ych z urz d

g , e znaczn

i a podania in

o 27%).  

a 2015 r. w Kraj

Adriana Polita

ich tworzeni

wuje si  sy

. 1). W tym

009 r. do 106

h w Polsce w l

m, i  nie jest

ch osób czy t

autork  nini

zonego w ma

312 wykazan

alnych, stano

iotów nowej 

dzielni  przy

ach zatrudnia

dów pracy i 

na cz  spó

nformacji (52

jowym Rejestrz

aj

a i w trakcie

stematyczny

m okresie ich

6 w 2014 r.)

atach 2009-20

t znana dok a

te  cz onków

iejszego opra

aju 2015 r. (

nych w Kraj

owi cych ok.

ekonomii, b

ypada o niewi

ano cznie 1

osoby niep

dzielni nie p

2 spo ród 19

ze Spó dzielni z

e ich dzia an

y rozwój teg

 liczba zwi
4.

014 (stan w ko

adna liczba a

w spó dzielni

acowania po

(do bada  wy

jowym Rejes

. 11,5% ogó

by o cznie 

iele ponad 6 

119 osób (g ó

pe nosprawne

prowadzi a a

96 spó dzieln

zarejestrowanyc

ia [Politaj, 

go sektora 

kszy a si

o cu roku) 

aktywnych 

i.

odczas wy-

ytypowano 

strze Spó -

u wykaza-

869 cz on-

cz onków. 

ównie bez-

e). Nale y

adnej dzia-

ni obj tych 

ch by o 1312 



Rola dofinansowania wk adów do spó dzielni socjalnych… 133 

3. Dofinansowanie samozatrudnienia osób bezrobotnych  
i jego znaczenie dla przeciwdzia ania bezrobociu  
i rozwoju sektora spó dzielni socjalnych 

Jednym z najwa niejszych problemów, z którymi borykaj  si  spó dzielnie

socjalne, jest pozyskanie róde  finansowania ich dzia alno ci [Johnson i Spear, 

2006, s. 5-6]. Dodatkowo sytuacj  pogarsza specyfika tego typu organizacji, 

polegaj ca na skupianiu osób w zasadzie pozbawionych jakichkolwiek docho-

dów i zdolno ci kredytowej. Wobec ma ej konkurencyjno ci tego sektora przed-

si biorstw na rynku konieczne by o stworzenie mo liwo ci pozyskania róde

finansowania ze rodków publicznych na preferencyjnych warunkach.  

Ustawodawca w Polsce stworzy  ró ne mo liwo ci pozyskania rodków 

przez spó dzielnie socjalne (w postaci pomocy bezpo redniej – transferu rodków 

finansowych oraz w sposób po redni – poprzez ulgi i preferencje w ró nego typu 

daninach publicznych). Beneficjentem takiej pomocy mo e by  sama spó dzielnia, 

jak te  jej cz onkowie [Bulka, Okraszewska i Kwiatkowski, 2008, s. 26]. 

Spó dzielnia jako podmiot gospodarczy mo e by  zasilana finansowo poprzez: 

1) Zwolnienie z op at za wpis do Krajowego Rejestru S dowego oraz og osze-

nie tego wpisu w Monitorze S dowym i Gospodarczym. Zwolnienie od uisz-

czania op at od wniosków za kolejne wpisy w rejestrze.  

2) Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów spó dzielni przeznaczonych 

na spo eczn  i zawodow  reintegracj  jej cz onków. 

3) Refundacj  ze rodków Funduszu Pracy lub Pa stwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepe nosprawnych5 spó dzielni socjalnej kosztów wyposa enia lub 

doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego z urz du pracy bezrobotnego. 

4) Refundacj  sk adek na ubezpieczenie spo eczne z Funduszu Pracy lub Pa -

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. 

5) Dotacj  projektów zwi zanych z rozwojem ekonomii spo ecznej z Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

6) Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaci gni tych 

przez spó dzielni  socjaln  na cele zwi zane z rehabilitacj  zawodow  i spo-

eczn  osób niepe nosprawnych przyznawane z Pa stwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepe nosprawnych. 

7) 1% podatku przekazywanego przez osoby fizyczne w przypadku uzyskania 

statusu organizacji po ytku publicznego. 

5  Pomoc finansowa z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych dotyczy 

wy cznie sytuacji, gdy cz onkami lub pracownikami spó dzielni s  osoby niepe nosprawne po-

siadaj ce wa ne orzeczenie o niepe nosprawno ci. 
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Ka dy cz onek spó dzielni (w tym kandydat) mo e uzyska  wsparcie finan-

sowe, które faktycznie trafia do spó dzielni socjalnej poprzez: 

1) Jednorazowe rodki z Funduszu Pracy lub Pa stwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepe nosprawnych na wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej. 

2) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo ecznego wniesienia wk adu do 

spó dzielni socjalnej w ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego 

Kapita  Ludzki w Dzia aniu 6.2. Wsparcia finansowego osób fizycznych za-

mierzaj cych rozpocz  prowadzenie dzia alno ci gospodarczej (zak adanie 

lub przyst pienie do spó dzielni socjalnej). 

3) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo ecznego Wsparcie pomo-

stowe wyp acane do 12 miesi cy dla osób bezrobotnych z Programu Opera-

cyjnego Kapita  Ludzki, Dzia anie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsi bior-

czo ci i samozatrudnienia (w ramach spó dzielni socjalnej). 

W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w urz dach pracy przekazywane s  dotacje na rozpocz cie dzia alno ci gospo-

darczej. ród em finansowania s rodki Funduszu Pracy (FP)6, a w przypadku, 

gdy dotyczy to osób niepe nosprawnych, rodki Pa stwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepe nosprawnych (PFRON)7.

W latach 2009-2014 wydatki Funduszu Pracy na za o enie w asnej firmy  

(w tym na wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej) wynios y cznie prawie 

5 452 469 tys. z . (tabela 1) Dzi ki tym rodkom finansowym zatrudnienie zna-

laz o co najmniej 301 655 osób bezrobotnych8. Zatem rednia dotacja na samo-

zatrudnienie waha a si  od 16 do prawie 20 tys. z . Zdecydowanie mniejsze jed-

nostkowe kwoty FP przeznacza  na wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej. 

Osoba bezrobotna, która przyst powa a do spó dzielnie jako jej za o yciel, 

otrzymywa a dofinansowanie do kwoty odpowiadaj cej czterokrotno ci prze-

6  Dofinansowanie z FP realizowane jest na podstawie warunków prawnych zawartych w Rozpo-

rz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17.02.2010 r. w sprawie przyznawania 

bezrobotnemu rodków na podj cie dzia alno ci na zasadach okre lonych dla spó dzielni socjal-

nych (Dz.U. 2010, nr 30, poz. 155). Wysoko  dotacji wynosi odpowiednio dla cz onka za o y-

ciela czterokrotno  przeci tnego wynagrodzenia podawanego dla celów emerytalno-rentowych 

przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego, dla cz onka przyst puj cego do istniej cej

spó dzielni trzykrotno  takiego przeci tnego wynagrodzenia. 
7  Dofinansowanie z PFRON jest prowadzone na podstawie Rozporz dzenia Ministra Pracy i Poli-

tyki Spo ecznej z dnia 17.10.2007 r. sprawie przyznania osobie niepe nosprawnej rodków na 

podj cie dzia alno ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej 

(Dz.U. 2007, nr 194, poz. 1403). Zgodnie z zawartymi tam przepisami istnieje mo liwo  przy-

znania rodków na wniesienie wk adu do wysoko ci 15-krotnego przeci tnego wynagrodzenia 

podawanego dla celów emerytalno-rentowych. 
8  Istniej  przyk ady, e osoba, która uzyska a dotacj  z FP na za o enie w asnej firmy, stawa a si

pracodawc .
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ci tnego miesi cznego wynagrodzenia, a je eli przyst powa a do ju  istniej cej 

spó dzielni, kwota ta nie mog a by  wi ksza ni  równowarto  trzykrotnego 

przeci tnego wynagrodzenia.  

Tabela 1.  Wydatki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci

gospodarczej przez osoby bezrobotne w Polsce w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba bezrobotnych  

w tys. osób 
1892,7 1954,7 1982,7 2136,8 2157,9 1825,2 

Odp yw z bezrobocia z tytu u

podj cia dzia alno ci gospodarczej 
63 964 77 017 26 108 39 410 45 157 49 999 

Dofinansowanie rozpocz cia

dzia alno ci gospodarczej  

z Funduszu Pracy (w tys. z )

1 093 887 1 389 124 419 865 686 038 880 191 983 364 

rednia kwota dotacji (w tys. z ) 17,1 18,0 16,0 17,4 19,5 19,7 

ród o: MPiPS [2015]. 

Wskutek takich ogranicze  kwotowych przeci tne dofinansowanie wk adu

do spó dzielni socjalnej wynios o w latach 2009-2014 od niespe na 11 tys. z  do 

niewiele ponad 13,5 tys. z . (tabela 2). 

Tabela 2.  Wydatki z Funduszu Pracy na wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej  

w Polsce w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dofinansowanie wniesienia 

wk adu do spó dzielni socjalnej 

(w z )

839 800 2 135 900 819 600 1 759 300 1 423 100 1 812 332 

Liczba dofinansowa  77 189 75 140 105 133 

rednie dofinansowanie (w z ) 10 906 11 301 10 928 12 566 13 553  13 627 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: MPiPS [2015]. 

Przeci tnie zatem zatrudnienie w spó dzielni socjalnej by o ta sze od roz-

pocz cia dzia alno ci gospodarczej o ok. 6 tys. z . Nale y zwróci  uwag  na 

fakt, i  osoby bezrobotne, które podj y si  przyst pienia do spó dzielni socjal-

nej przy wspó finansowaniu FP, stanowi y margines na tle osób bezrobotnych, 

które rozpocz y dzia alno  na w asn  r k , próbuj c wyj  z bezrobocia.  

W latach 2009-2014 cznie z tej formy aktywizacji zawodowej skorzysta o 719 

osób, co stanowi o ok. 2 promili wszystkich osób bezrobotnych, które wysz y
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z bezrobocia dzi ki samozatrudnieniu przy wspó finansowaniu ze rodków Fun-

duszu Pracy. 

Nieco inaczej przedstawia a si  sytuacja w przypadku bezrobotnych osób 

niepe nosprawnych. Dofinansowanie wniesienia wk adu do spó dzielni socjalnej 

ze rodków PFRON i dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej 

by o kwotowo podobne i mog o si ga  pi tnastokrotno ci przeci tnego wyna-

grodzenia. W praktyce rednie dofinansowanie by o znacznie ni sze ni  usta-

wowo dopuszczalne (tabela 3). 

Tabela 3.  Dotacja ze rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepe nosprawnych na podj cie dzia alno ci gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej w Polsce w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kwota dotacji na rozpocz cie

dzia alno ci gospodarczej  

i wniesienie wk adu do spó -

dzielni socjalnej (w tys. z )

34 408 29 749 24 743 38 539 21 757 23 173 

Liczba dofinansowa   1338 1080 973 1222 713 711 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
25,8 27,5 25,4 31,5 30,5 32,6 

Kwota dofinansowania wk adu

do spó dzielni socjalnej  

(w tys. z )

106,0 465,9 435,7 107,7 548,6 430,0 

Liczba dofinansowa  3 16 17 44 20 19 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
35,3 29,1 25,6 24,5 27,4 22,6 

ród o:  [www 2].

Nale y podkre li , e pomimo podobnych kwot wsparcia udzielanego z PFRON 

na rozpocz cie dzia alno ci i wniesienie wk adu do spó dzielni socjalnej, zainte-

resowanie t  drug  form  aktywizacji zawodowej by o bardzo niskie. W 2009 r. 

na 1338 dofinansowa  z tego Funduszu udzielonych na samozatrudnienie jedy-

nie 3 dofinansowania skierowano na za o enie lub przyst pienie do spó dzielni

socjalnej. W kolejnych latach te relacje by y lepsze, lecz nie na tyle, aby uzna

przyst powanie bezrobotnych osób niepe nosprawnych do spó dzielni socjalnej 

za istotn  form  wyj cia z bezrobocia tych osób. cznie bowiem w latach 

2009-2014 z tej formy aktywizacji zawodowej i integracji spo ecznej skorzysta o

119 bezrobotnych osób niepe nosprawnych, czyli nieca e 2% ogó u osób niepe -

nosprawnych, które podj y dzia alno  gospodarcz  lub przyst pi y do spó -

dzielni socjalnej przy wspó finansowaniu ze rodków PFRON. 
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Podsumowanie

Sektor spó dzielni socjalnych w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, 

cechuje si  dynamicznym rozwojem. W przypadku Polski ich dynamika wzrostu 

w latach 2009-2014 si gn a prawie 600%.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego i dost pnych da-

nych statystycznych autorka stwierdza, e znaczna liczba spó dzielni nie prowa-

dzi faktycznie adnej dzia alno ci, a wpisy w rejestrze dotycz ce w adz i sytu-

acji ekonomicznej niektórych spó dzielni s  nieaktualne. W wi kszo ci skupiaj

one ok. sze ciu cz onków i zatrudniaj  przeci tnie jedn  osob . W spó dziel-

niach obserwuje si  do  du  p ynno  cz onków i pracowników. 

Istotnym problemem spó dzielni jest pozyskanie róde  finansowania. 

Stworzone przepisy ustawowe, daj ce tym podmiotom gospodarki spo ecznej 

pewne mo liwo ci uzyskania preferencyjnych róde  finansowania, w praktyce 

rzadko s  wykorzystywane z powodów formalnych. Spó dzielnie mog  ubiega

si  o preferencyjne dofinansowania ze rodków publicznych, je eli maj  ju  za 

sob  przynajmniej kilka lat funkcjonowania i do wiadczenie w ich pozyskiwa-

niu. Jak podkre laj  prowadz cy spó dzielnie socjalne, preferencyjne traktowa-

nie tych podmiotów w przypadku przyst powania przez nie do przetargów na 

realizacj  zada  na rzecz instytucji publicznych to mit. Spó dzielnie socjalne 

ci gle traktowane s  z dystansem przez kontrahentów i nieufno ci  przez insty-

tucje finansowe. 

Pomimo funkcjonowania od kilkunastu lat przepisów reguluj cych zasady 

dofinansowania zatrudnienia w spó dzielniach b d  przyst powania do tych 

podmiotów gospodarki spo ecznej na zasadzie cz onkostwa osób bezrobotnych, 

liczba takich osób jest relatywnie niewielka. Cz ciej z grona bezrobotnych do 

spó dzielni socjalnych trafiaj  bezrobotne osoby niepe nosprawne ni  pe no-

sprawne. Z pewno ci  wp yw na to ma zdecydowanie wi ksze dofinansowanie 

osób niepe nosprawnych z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe -

nosprawnych ni  osób bez niepe nosprawno ci z Funduszu Pracy. W latach 

2009-2014 z Funduszu Pracy spó dzielnie socjalne pozyska y t  drog cznie

prawie 8,8 mln z , a skorzysta o z tej formy aktywizacji cznie 719 osób bezro-

botnych. Przeci tny koszt dofinansowania przyst pienia do spó dzielni wyniós

zatem 12,2 tys. z . W tym samym okresie z dofinansowania rozpocz cia dzia al-

no ci gospodarczej na w asny rachunek ze rodków tego Funduszu skorzysta o

ponad 300 tys. osób.  
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Bezrobotne osoby niepe nosprawne relatywnie cz ciej ni  bezrobotne oso-

by pe nosprawne korzysta y z dofinansowania wk adów do spó dzielni socjal-

nych.  

Je li chodzi o osoby niepe nosprawne, które otrzyma y dofinansowanie  

z PFRON, w latach 2009-2014 skorzysta o z tej formy aktywizacji zawodowej 

cznie 119 osób, czyli ponad sze ciokrotnie mniej ni  osób pe nosprawnych, lecz 

bior c pod uwag  fakt, i cznie z bezrobocia wysz o dzi ki dofinansowaniu  

samozatrudnienia ze rodków tego Funduszu niewiele ponad 6 tys. osób, ich odse-

tek w tej grupie wynosi  prawie 2% (w przypadku osób pe nosprawnych dziesi -

ciokrotnie mniej). 

Bior c powy sze pod uwag  mo na stwierdzi , e dynamiczny rozwój sek-

tora spó dzielni socjalnych nie powoduje adekwatnej absorpcji osób bezrobot-

nych. Brak odpowiedniej pomocy w zakresie doradztwa biznesowego i trudno ci

w pozyskaniu tzw. ekspertów (osób posiadaj cych praktyk  i wiedz  biznesow )

stawiaj  wiele z tych spó dzielni z góry na straconej pozycji. Przyznane spó -

dzielniom preferencje i mo liwo ci pozyskania publicznych róde  finansowania 

nie s  w pe ni wykorzystywane, cz sto wskutek braku umiej tno ci aplikowania 

o te rodki lub ze wzgl du na braki formalne. Nale y równie  rozwa y  w przy-

sz o ci przeprowadzenie zmian w przepisach reguluj cych funkcjonowanie tego 

typu podmiotów gospodarki spo ecznej w zakresie mo liwo ci dokonywania 

podzia u nadwy ki wypracowanych rodków po ród cz onków spó dzielni za-

miast obowi zkowego przeznaczania ich na dzia ania integracyjne. Tego typu 

motywacja finansowa mo e zwi kszy  zainteresowanie cz onkostwem w spó -

dzielniach osób z do wiadczeniem w biznesie i poprawi  konkurencyjno  tych 

podmiotów na rynku. 

W wietle przeprowadzonych bada  i studiów literaturowych cz ciowo 

potwierdzono postawion  we wst pie hipotez  badawcz .
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THE ROLE OF FUNDING GRANTS TO SOCIAL COOPERATIVES  
IN COUNTERACTION UNEMPLOYMENT 

Summary: In this paper, the authoress has attempted to determine the role of financing 

to contribute to the social cooperative from the Labour Fund and the State Fund for Re-

habilitation of Disabled Persons as instruments against unemployment. In this study, the 

author found that social cooperatives sector in Poland is growing very rapidly. Receiving 

support from the above funds are not an important stimulator of the growth of interest in 

joining cooperatives by the unemployed. Comparing the share of both funds earmarked 

in the process of activation of the unemployed is seen slightly more interest subsidized 

by the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, than from the Labour Fund. 

Keywords: social cooperatives, funding contributions to a social cooperative, counter-

acting unemployment. 




