
Or.A.0713/677/17 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł      Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw  

Autor   MRPiPS 

Projekt z dnia 7 marca 2017 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 1 pkt 3 (zmiana 
art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. 
b) 

W jaki sposób będzie weryfikowany 
rzeczywisty zamiar prowadzenia 
przez spółdzielnie wskazanych 
rodzajów działalności.  

Na etapie rejestracji zamiar 
prowadzenia działalności będzie 
weryfikowany w zasadzie na 
podstawie formularza rejestrowego. 
W praktyce powołany przepis może 
być nadużywany w tym sensie, że w 
przypadku gdy liczba osób 
spełniających warunki z art. 4 ust. 1 
będzie niższa niż 50%, założyciele 
zadeklarują prowadzenie 
wskazanych  w przepisie działalności 
bez faktycznego zamiaru ich 
prowadzenia. Pytanie do 
projektodawców czy alternatywnym 
rozwiązaniem nie byłoby z góry 
założenie możliwości założenia 
spółdzielni w 70% przez osoby 
niespełniające warunków z art. 4 
ust. 1 bez żadnych dodatkowych 
warunków, przy nałożeniu 
obowiązku uzupełniania składu w 
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wyznaczonym terminie albo 
faktycznego rozpoczęcia i 
prowadzenia działalności wskazanej 
w komentowanym przepisie.  

2.  

Art. 1 pkt 4 (dodanie 
ust. 6 w art. 5)  

Uwaga redakcyjna –art. 4 ust. 2 pkt 
1 lit. b, do którego odwołuje się 
przepis wskazuje na prowadzenie 
określonych rodzajów działalności 
używając czasu przyszłego (cyt. 
„będzie prowadzić działalność”). 
Tymczasem wydaje się, że 
projektodawcom na tym etapie 
chodziło o rzeczywiste, ciągłe 
prowadzenie przez spółdzielnie 
wskazanej działalności dla 
możliwości skorzystania z limitu 70% 
osób niespełniających warunku z art. 
4 ust. 1 ustawy.  

   

3.  

Art. 1 pkt 9 
(dodawany Art. 15b)  

Wydaje się, że ustawodawca 
powinien rozróżnić możliwość 
tworzenia konsorcjum przez 
spółdzielnie socjalne z innymi 
podmiotami w zakresie 
przekraczającym wskaźnik określony 
w art. 15b ust. 4, w przypadku gdy 
spółdzielnia socjalna nie korzysta z 
pomocy de minimis, czy preferencji 
w zakresie udzielania zamówień 
publicznych (przy braku w 
zamówieniu klauzul społecznych)  

Wskazany przepis mimo iż pozornie 
wydaje się korzystny dla spółdzielni 
w praktyce ogranicza możliwość 
zawierania umów o współpracy 
gospodarczej(tzw. Konsorcjów  w 
stosunku do możliwości jakie 
posiadają inne podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


