Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia socjalna


Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem
nieograniczonej liczby osób
o zmiennym składzie osobowym
zmiennym funduszu udziałowym
które w interesie swoich członków prowadzi wspólną
działalność gospodarczą
może również prowadzić działalność społeczną,
oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich
środowiska

Liczba założycieli
Liczba założycieli nie może być mniejsza niż:



3 - jeżeli założycielami są osoby fizyczne

(przy czym spółdzielnia jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do
zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch kolejnych osób w terminie 12 m-cy
od dnia wpisu spółdzielni do KRS)



2 - jeżeli założycielami są osoby prawne np. organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego

Spółdzielnia socjalna
Decyzja o podjęciu działalności:
Co chcemy robić?
Jaka jest konkurencja na rynku?
Ile musimy zainwestować?
Skąd wziąć środki na rozpoczęcie
działalności?
Kto może nam pomóc?
Biznes plan

Zakładamy spółdzielnię – krok 1
 Statut

- najważniejszy dokument
Określa:
zakres działalności spółdzielni
jej organy
strukturę
tryb podejmowania decyzji
inne kwestie

Statut powinien określać


nazwę z dodatkiem „Spółdzielnia Socjalna”
dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu nazwy „Spn.s.”



siedzibę



przedmiot działalności



czas trwania (o ile założono ją na czas określony)



wysokość wpisowego



wysokość i ilość udziałów, które członek deklaruje



terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie



prawa i obowiązki członków

Statut powinien określać - c.d.


zasady i tryb:
przyjmowania członków
wypowiadania członkostwa
wykreślania członków
wykluczania członków



zasady:
zwoływania walnych zgromadzeń,
obradowania i podejmowania uchwał
wyboru oraz odwoływania członków organów
podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego)
pokrywania strat spółdzielni

Do statutu należy dołączyć


Zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do
bycia członkiem spółdzielni socjalnej



listę obecności założycieli wraz z adresami i
oryginalnymi podpisami

Zwołanie Walnego Zebrania Założycielskiego
– krok 2


uczestniczą w nim wszyscy założyciele spółdzielni



jest najwyższym organem spółdzielni



jednemu członkowi przysługuje tylko jeden głos
co gwarantuje wszystkim członkom jednakowy wpływ na decyzje



jest protokołowane



w trakcie jego trwania podejmowane są uchwały

Przykładowy porządek
obrad zebrania założycielskiego
1. Przedstawienie porządku obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Podjęcie uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej
4. Uchwalenie statutu spółdzielni socjalnej (podpisują go własnoręcznie wszyscy
założyciele)
5. Wybór zarządu – w formie uchwały
6. Powołanie rady nadzorczej - w drodze uchwały (jeśli ma być powoływana)
7. Sporządzenie listy członków założycieli z ich danymi personalnymi
8. Sporządzenie protokołu z zebrania założycielskiego (podpisany przez
przewodniczącego zebrania i protokolanta)

Rejestracja spółdzielni socjalnej – krok 3



Spółdzielnia musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzony przez sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy dla danego
województwa



Spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłaty za rejestrację w KRS oraz za
ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
(art. 6 ust 3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych)

Dokumenty:


KRS–W5 – wniosek o rejestrację
KRS–WK – załącznik – organy uprawnione do reprezentowania
KRS–WM – załącznik - przedmiot działalności
KRS–WH – załącznik - sposób powstania podmiotu
(gdy spółdzielnia powstaje w wyniku podziału, połączenia lub
przekształcenia)



Do wniosku dołącza się:
dokumenty poświadczające, iż każdy z członków założycieli jest uprawniony
do zakładania spółdzielni socjalnej

Dodatkowo dokumenty założycielskiego
WZ:


statut spółdzielni socjalnej z podpisami założycieli



uchwała WZ o przyjęciu statutu



lista obecności z adresami założycieli



uchwała WZ o powołaniu spółdzielni



uchwała WZ o powołaniu organów spółdzielni
chyba że zarząd będzie wybierany przez RN



protokół założycielskiego walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej
+ Wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji

Deklaracja członka
 Powinna

zawierać:
imię i nazwisko
miejsce zamieszkania
ilość zadeklarowanych udziałów
dane dotyczące wkładów
jeżeli statut przewiduje ich wnoszenie
inne dane przewidziane w statucie

Organy spółdzielni
 1.

Walne zgromadzenie
najwyższy organ
2. Zarząd spółdzielni
kieruje działalnością oraz reprezentuje
3. Komisja kontrolna
sprawuje kontrolę nad działalnością

Spółdzielnia socjalna
 Zmiany

prawne od 31 marca 2018

Rozszerzenie definicji
przedmiotu działalności spółdzielni


przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków (do 31 III 2018)
w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej
(od 31 III 2018)



działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków oraz
pracowników spółdzielni socjalnej
będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1

Zmiana w definicji osób defaworyzowanych




osoby bezrobotne
absolwenci CIS / absolwenci KIS
osoby niepełnosprawne
osoby do 30. r.ż. oraz po ukończeniu 50. r.ż., posiadające status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia
poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący
innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej
- z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące
innej pracy zarobkowej
osoby usamodzielniane
- o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych
do założenia


…inne osoby, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż:



50% ogólnej liczby założycieli



70% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy:

spółdzielnię zakładają os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospr.
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

albo gdy spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: zadań i usług pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

opieki nad dziećmi do lat 3,
o której mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego
o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiana limitu
członkostwa osób niedefaforyzowanych


W przypadku spółdzielni socjalnej, która
np. prowadzi przedszkole lub została założona przez osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

(pełny katalog przypadków zob. wyżej)
osoby defaworyzowane mają stanowić co najmniej 30% wszystkich członków


W spółdzielniach, które nie spełniają tych specyficznych warunków będzie
dalej obowiązywał limit 50% ogólnej liczby założycieli

Konsultacje z pracownikami
w spół.os.pr. / lub gdy ma więcej pracow.
Wprowadzenie trybu konsultacji z pracownikami w:
spółdzielni socjalnej osób prawnych lub
w sytuacji, gdy spół. ma więcej pracowników niż członków
W przypadku takich spółdzielni
zarząd przeprowadza spotkanie konsultac. z pracownikami co najmniej raz w
roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
spotkanie ma służyć przekazaniu informacji o: działalności i sytuacji
ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian

Przyznanie głosu doradczego na WZ
przedstawicielowi prac. niebędących
członkami


Nowelizacja ustawy przewiduje, że:
zostanie zorganizowane specjalne spotkanie pracowników spółdzielni
ma w nim brać udział co najmniej połowa pracowników niebędących
członkami
podczas którego bezwzględną większością głosów zostanie wybrany
przedstawiciel pracowników



Przedstawiciel ten:
będzie miał prawo głosu doradczego podczas obrad walnego zgromadzenia
nie może być jednocześnie członkiem spółdzielni

