


I. WPROWADZENIE   

Od 2006r. Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi programowe działania wspierające rozwój 

przedsiębiorczości społecznej w formule spółdzielni socjalnych. Efektem tych działań wspierających 

jest działanie w Polsce co roku kilku ośrodków, utworzonych zarówno przez organizacje pozarządowe 

jak i administrację samorządową, spełniających funkcje doradcze oraz wspierające wobec grup  

nowych spółdzielców. Dzisiaj jest zarejestrowanych w Polsce ponad 140 spółdzielni socjalnych, 

posiadających różnorodne doświadczenia nie tylko z etapu organizowania grup założycielskich  

ale również z pierwszych miesięcy prowadzenia własnej działalności gospodarczo - społecznej.  

Są przykłady dobrze działających podmiotów jak i przykłady zaprzestania po kilku miesiącach takiej 

działalności. Minister Pracy i Polityki Społecznej dysponując w 2009 r. kwotą środków budżetowych 

w wysokości 1,0 mln złotych (część 44. Zabezpieczenie społeczne), zamierza wykorzystać potencjał 

organizacyjno-ekonomiczny niektórych instytucji III sektora oraz jednostek organizacyjnych 

samorządu terytorialnego, które posiadając doświadczenie w prowadzeniu Ośrodków Wspierania 

Spółdzielni Socjalnych  zechcą włączyć się w etap podtrzymywania w 2009 r. działalności spółdzielni 

socjalnych.  

II. KOMPONENTY PROGRAMOWE i FINANSE NA 2009 r. 
Kwota środków finansowych, będąca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2009r. 

wynosząca 1.000.000 zł (budżet część 44. Zabezpieczenie społeczne) będzie wykorzystana  

na następujące zadania w ramach komponentu nr 1: Regionalne Ośrodki Wsparcia Spółdzielni 

Socjalnych – konkurs na najlepsze projekty prowadzenia ośrodków we wskazanych przez Promotora 

obszarach promocji idei spółdzielczości socjalnej 

Podobnie jak w 2008 r. także w 2009 r. zrezygnowano z realizacji komponentu Nr 2: Promocja 

Programu w środowisku osób bezrobotnych, uznając że w okresie 2005-2008 wystarczające były 

działania promujące tworzenie nowych podmiotów na rynku pracy.  

Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych korekt  

w planowanej strukturze finansowej na 2008r. 

III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU w 2009 R. 
W 2009 r. przewiduje się, że realizacja zadania – komponent nr 1 – będzie przebiegała w drodze 

konkursowej, poprzez wybór kilku Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych. 

Treść  Termin realizacji 
 

Ogłoszenie procedur konkursowych  Luty 2009 r. 
Konkurs – przyjmowanie wniosków konkursowych Marzec 2009 r. 
Wybór projektów – lista rankingowa Kwiecień / Maj 2009 r. 
Zawarcie umów z projektodawcami Czerwiec 2009 r. 
Realizacja umów – przekazanie dotacji do 31 grudnia 2009 r. 
Podsumowanie  styczeń 2010 r. 

 



IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU w 2009 R. 

Przewidywane efekty w 2009 r. przedstawiały by się następująco: 

1. Przeprowadzenie wśród działających grup spółdzielni socjalnych cyklu edukacyjno-

informacyjnego związanego z ewentualną restrukturyzacją zakresu świadczonych dotychczas 

usług rynkowych, analizą biznes planu oraz przekształceniami organizacyjnymi w sferze 

spółdzielczości, 

2. Udzielenie wsparcia finansowego dla dokonywanych przekształceń restrukturyzacyjnych  

w spółdzielniach socjalnych oraz udzielenie wsparcia grupom założycielskim, 

3. Przygotowywanie spółdzielni socjalnych do tworzenia własnych grup producenckich, 

związków rewizyjnych i innych partnerstw lokalnych. 

 

V. NADZÓR NAD PROGRAMEM w 2009 R. 
Koordynację i nadzór nad realizacją zadań Programu będzie prowadził Wydział Aktywnych Form 

Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

 
 


