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Kooperatywa po polsku – czyli o systemie spółdzielczości socjalnej w III RP 

 

Podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

(...)solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. To nie cytat z klasyka przedsiębiorczości społecznej, 

lecz fragment artykułu 20 Konstytucji RP z 1997 roku, będącej zbiorem podstawowych zasad, na jakich powinno 

być oparte funkcjonowanie polskiego społeczeństwa. Wyrazem realizacji tych wartości jest również szereg 

instytucji społecznych usankcjonowanych w polskim systemie prawnym, w tym te należące do zakresu ekonomii 

społecznej. 

Obecność wymienionych wartości w polskiej ustawie zasadniczej stanowi wyraz głęboko zakorzenionych w 

naszym kraju tradycji pomocniczości i solidarności społecznej. Jednym z wyrazów tej tendencji był rozwój ruchu 

spółdzielczego, który szczególnie intensywnie następował w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwinęły się 

wówczas m.in. dwie formy działalności uznawane za klasyczne mechanizmy ekonomii społecznej – towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych oraz właśnie spółdzielnie. Do tych źródeł nawiązywały wyraźnie rozwiązania z zakresu 

pomocy społecznej wprowadzane stopniowo w III RP w odpowiedzi na potrzeby społeczne, jakie uwidoczniły się 

wówczas w rezultacie wprowadzenia zasad rynkowych w gospodarce po przełomie 1989 roku.  

W wartościach pomocniczości i solidarności społecznej jest także zakorzeniona idea spółdzielczości, szczególnie tej 

posiadającej wymiar socjalny, której wprowadzanie w III RP zapoczątkowała ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1
 modyfikująca w tym celu ustawę z 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze2
. Rangę tego rozwiązania podniosło przyjęcie 27 kwietnia 2006 r. specjalnej ustawy o spółdzielniach 

socjalnych
3
. Głównym założeniem było, by zakładane na podstawie tych przepisów spółdzielnie socjalne były 

instytucjami służącymi zawodowej i społecznej integracji ich członków. Wprowadzony wówczas system, 

zmodyfikowano jeszcze w 2009 roku, zmniejszając do minimum 50% liczbę osób, dla których członkostwo w 

spółdzielni ma przede wszystkim spełniać cele integracyjne (chodzi generalnie o osoby, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym4
). Drugą część członków mogą stanowić 

specjaliści, posiadający umiejętności niezbędne do prowadzenia spółdzielni. Kolejną istotną zmianą było 

umożliwienie zakładania i stawania się członkami spółdzielni socjalnej organizacjom pozarządowym oraz 

jednostkom samorządu terytorialnego. Stworzyło to na gruncie prawa polskiego dwa rodzaje spółdzielni 

socjalnych, zróżnicowane ze względu na charakter zakładających je podmiotów, tj. spółdzielnie osób fizycznych 

oraz osób prawnych. 

W ogólnej ocenie opartego na przedstawionych powyżej regulacjach prawnych systemu, przede wszystkim, 

podkreślić należy jego rolę oraz celowość wprowadzenia. Nie podlega dyskusji, że odpowiada on na istniejące 

                                                           
1
 Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm. 

2
 Dz. U. 2003, nr 188, poz. 1848 z późn. zm. 

3
 Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm. 

4
 Dz. U. 2003, nr 122, poz. 1143 z późn. zm. 
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potrzeby społeczne, a spółdzielnie socjalne mogą być bardzo dobrym narzędziem rozwiązywania problemów osób 

należących do różnych grup wykluczonych społecznie. Z drugiej strony,  nie można pominąć jednak faktu, że 

wprowadzone w Polsce rozwiązania od początku wzbudzały pewne kontrowersje. Warto je w tym miejscu 

omówić również z uwagi na perspektywę zmiany całego systemu, jaka pojawiła się w ostatnich miesiącach (o tym 

więcej w dalszej części artykułu). O ile od początku funkcjonowania wymienionych ustaw panował raczej konsens, 

co do pożyteczności zastosowania takich mechanizmów integracji zawodowej i społecznej, to już nie zawsze 

zgadzano się, co do właściwości wszystkich zastosowanych przez ustawodawcę rozwiązań. Do najważniejszych 

zarzutów wobec ustawy należał ten mówiący o dwutorowości zastosowanego modelu, jego swoistego 

rozdwojenia. Zwracano bowiem uwagę, że, z jednej strony, wprowadzony mechanizm oparty jest na 

rozwiązaniach wywodzących się z trzeciego sektora, a w szczególności idei stojącej za funkcjonowaniem 

stowarzyszeń (m.in. przez wprowadzenie zasady jeden członek – jeden głos, obowiązku przeznaczania 

wypracowanego przez spółdzielnię dochodu na potrzeby społeczne i oświatowo-kulturalne jej członków oraz 

środowisk lokalnych, z których się wywodzą i nie możności dzielenia tej nadwyżki między członków, jak ma to 

miejsce w spółkach kapitałowych, itd.). Z drugiej natomiast, spółdzielnie miały jednak być podmiotami 

funkcjonującymi na wolnym rynku, pracując m.in. dla osiągnięcia zysku. Z uwagi na wymóg jego późniejszego 

przeznaczania na cele społecznie użyteczne należy je mimo wszystko uznać za instytucje posiadające charakter 

przedsiębiorstw społecznych. 

W przyjętej konstrukcji spółdzielni socjalnych pozostaje jednak niejasne, czy mamy do czynienia z instytucjami o 

charakterze bardziej ekonomicznym (ze względu na pełnienie pewnych funkcji społecznych mogłyby być 

uprawnione do wsparcia ze strony państwa, jak to zazwyczaj ma miejsce w Europie), czy społecznym. Zauważyć 

raczej można, że spółdzielnie socjalne usytuowano gdzieś pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

a przedsiębiorstwami. Pod względem celowościowym ich działalność, jak to zostało już przedstawione, powinna 

przede wszystkim być skierowana na rzecz członków i ich społeczności lokalnych. Uwzględniając taką rolę 

spółdzielni przyznano im też zdecydowane udogodnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, mające 

wyraźne przełożenie finansowe (dotyczy to wprowadzenia katalogu ulg podatkowych oraz umożliwienia 

realizowania zadań zleconych przez administrację publiczną na zasadach przyjętych dla organizacji 

pozarządowych). Z drugiej strony, niektóre odnoszące się do spółdzielni socjalnych rozwiązania sformułowano w 

sposób niespójny z pewnymi istotnymi regulacjami dotyczącymi zasad systemowych funkcjonowania organizacji 

pozarządowych (o nich więcej w kolejnych odsłonach tego monitoringu). 

W odróżnieniu od zakładanej ich funkcji, w przypadku kwestii proceduralnych , zostały już jednak spółdzielnie 

potraktowane jak inne podmioty gospodarki rynkowej. Analogicznie jak wszyscy przedsiębiorcy muszą dbać o 

rentowność swojej działalności, prowadzić profesjonalną rachunkowość (w odróżnieniu np. od stowarzyszeń, dla 

których przewidziano jej uproszczoną formę) i występować jak normalny profesjonalny podmiot w ramach 

stosunków cywilno-prawnych. Co do idei, wszystkie te zadania miałyby pełnić osoby określane mianem  

zagrożonych wykluczeniem również z rynku pracy, a często nawet życia społecznego, posiadające problemy w 

nawiązaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Co tu dopiero mówić o samodzielnym prowadzeniu 

działalności gospodarczej, stanowiącym w pewnym sensie wyższy stopień aktywności zawodowej.  
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Pewną odpowiedzią na przedstawiony wyżej problem jest wspomniane dopuszczenie zatrudnienia w 

spółdzielniach do 50% osób posiadających niezbędną wiedzę specjalistyczną. Najważniejsze decyzje dotyczące 

spółdzielni cały czas powinny być jednak podejmowane metodą analogiczną do stowarzyszeń, przez wszystkich 

członków. Na nierealność, przynajmniej do pewnego stopnia, tych założeń może jednak wskazać obserwacja ich 

praktycznego wdrożenia. Działają bowiem spółdzielnie
5
, gdzie nie tylko wszelkie decyzje są podejmowane przez 

profesjonalny zarząd (swoje postępowanie uzasadnia tym, że w innym przypadku nigdy by nie podjęto żądnej 

decyzji). Występują i takie, w których osoby wykluczone stanowią w rzeczywistości tylko dodatek do normalnej 

działalności gospodarczej, prowadzonej przez osoby, którym w żadnym wypadku nie należą się przywileje 

związane z prowadzeniem działalności w charakterze spółdzielni socjalnej. Nawet, jeśli takie przypadki są tylko 

indywidualne, to ich występowanie może zepsuć w opinii publicznej wizerunek całego środowiska podmiotów 

ekonomii społecznej. Pokazuje też istotne wady istniejącego obecnie systemu, uzmysławiając fakt, iż nawet 

stworzone w najlepszych intencjach instytucje mogą zostać wykorzystane do realizacji prywatnych komercyjnych 

celów. Na występowanie w Polsce takich przypadków wskazuje również przygotowany przez same środowiska 

spółdzielcze Raport o spółdzielczości polskiej6. Jednym z remediów na taką sytuację, jakie proponuje się w tym 

dokumencie, jest wzmocnienie systemu reprezentacji i samokontroli środowisk spółdzielczych. 

Nadarza się teraz doskonała okazja do zastanowienia się nad metodami poprawienia całego systemu, nie tylko w 

kontekście spółdzielni socjalnych Odpowiadając na postulaty środowiska spółdzielców polskich Prezes Rady 

Ministrów powołał w sierpniu 2010 r. do życia Międzyresortowy Zespół ds. opracowania projektu ustawy - Prawo 

spółdzielcze
7
. Co do założeń miał on zająć się przygotowaniem koncepcji nowej ustawy, kompleksowo 

rozwiązującej zagadnienie spółdzielczości w naszym kraju. Podjęcie takich działań z całą pewnością stanowi 

podkreślenie uznania dla roli tej formy aktywności w rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Odpowiada to również opinii najważniejszych organizacji międzynarodowych na temat roli spółdzielczości, z Unią 

Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele
8
. Podjęcie przez rząd polski decyzji o skierowaniu prac 

nad ustawą na drogę ustaleń międzyresortowych oznaczało równocześnie, że będą one musiały przebiegać w 

połączeniu z konsultacjami z szerokimi kręgami przedstawicieli zainteresowanych środowisk społecznych. 

Stworzyłoby to również okazję do podjęcia debaty nad ewentualnym przedefiniowaniem założeń gospodarki 

społecznej w Polsce oraz usunięciem wszelkich istniejących obecnie niespójności w całym systemie. 

                                                           
5
 Kilku przykładów dostarcza wstępna analiza wyników badań jakościowych polskich przedsiębiorstw społecznych 

przeprowadzone przez ISP w 2010 r. Ich ostateczne omówienie znajdzie się w raporcie, którego wydanie planowane jest na 

drugą połowę 2011 r.  
6
 Krajowa Rada Spółdzielcza, Raport o spółdzielczości polskiej, styczeń 2010 (dostępny na: http://krs.org.pl, wejście: 

4.02.2011). 
7
 Zob. Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. - 

http://bip.kprm.gov.pl/generuj/pdf/?html=pdfartykul/3680.html.  
8
 Do najważniejszych dokumentów przyjętych przez te organy należą: Uchwała ONZ nr 56/114 z 2001 r. oraz związany z nią 

Raport Sekretarza Generalnego ONZ z 2001 r.; Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej – tzw. Biała Księga o 

Przedsiębiorstwach spółdzielczych z 2001 r.; Zalecenie nr 193 Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. promowania 

spółdzielni z 2002 r.; Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich O Promowaniu spółdzielni  w Europie z 2004 r. 
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Niepostrzeżenie ukazał się jednak poselski projekt ustawy o spółdzielniach, który został złożony na ręce Marszałka 

Sejmu 23 września 2010 roku. Nie jest jasne, gdzie leżą źródła tej inicjatywy, dublującej prace podjęte już w 

strukturach rządowych. Lektura tego dokumentu pokazuje jednak, że nie odpowiada on w żadnym stopniu na 

przedstawione w powyższych akapitach problemy związane z funkcjonowaniem spółdzielczości socjalnej w Polsce. 

Warto obserwować dalszy rozwój spraw w tym zakresie (odbyło się do tej pory pierwsze czytanie projektu w 

komisjach sejmowych
9
), szczególnie, że kontynuowanie przez sejm prac nad projektem poselskim mogłoby 

uniemożliwić przeprowadzenie konsultacji społecznych, a w rezultacie gruntowną debatę nad przyszłością 

ekonomii społecznej w Polsce. 

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce nadarzy się okazja do zainicjowania szerszej dyskusji w związku z 

uruchomieniem konsultacji społecznych nad przygotowanym przez działający przy Ministrze Pracy i Polityki 

Społecznej Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej projektem ustawy o 

przedsiębiorczości społecznej. Zapewne wrócimy także w tym kontekście do zagadnienia usytuowania w całym 

systemie spółdzielni socjalnych, jako istotnych jego elementów, znajdujących dodatkowo wyraźne ugruntowanie 

w tradycji polskiej. Warto już teraz zastanowić się nad ewentualnym udoskonaleniem istniejących w naszym kraju 

instytucji spółdzielczych również w ramach przygotowań do zaplanowanych przez ONZ na rok 2012 obchodów 

Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
10

. Z uwagi na wszystkie te okoliczności ten tekst jest wstępem do 

dalszych analiz nad różnymi prawnymi aspektami funkcjonowania spółdzielczości socjalnej w Polsce. 

 

Autor: Filip Pazderski 

Źródła: http://bip.kprm.gov.pl/, http://krs.org.pl, materiały własne autora 

                                                           
9
 Tekst projektu ustawy oraz przebieg dotychczasowych prac nad nią można prześledzić na stronie: 

http://sejmometr.pl/projekt/BRjkD,Ustawa_o_spoldzielniach/proces (dostęp: 7.02.2011). 
10

 Na podstawie Rezolucji nr A/RES/64/136 przyjętą przez 64. Sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ w dniu 18 grudnia 2009 r. 


