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Szanowny Panie Dyrektorze,
Odpowiadając na pismo z dnia 21.07.2011 r. (znak OPP-II-073-131-APR/11)
dotyczące wątpliwości
w zakresie interpretacji Instytucji zarządzającej PO KL w zakresie wsparcia oferowanego w ramach
Poddziałania 7.2.2 na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych pragnę przekazać stanowisko
Instytucji Zarządzającej PO KL w tej sprawie.
Udział w projektach dotyczacych zakładania/przystepowanie

do spółdzielni socjalnych (typ operacji nr 1)

IZ PO KL, po przeanalizowaniu uzasadnienia przedstawionego w ww. piśmie, częściowo przychyla się do
stanowiska zaprezentowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tym samym stanowisko IZ PO
KL w tej sprawie jest następujące: wsparcie finansowe może być adresowane do:
1.

osób, o których mowa wart. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, o ile są to osoby w wieku
aktywności zawodowej, a więc:
osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Oz.U. Nr 99, poz 1001, z późno zm.)
osób, o których mowa wart. 1 ust 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Oz.U. Nr 122, poz 1143, z późno zm.)
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Oz.U. Nr 123, poz. 776,
z późno zm.)

2.

osób, o których mowa wart. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (czyli osób innych niż
wskazane powyżej w punkcie 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% założycieli), o ile
są to osoby
niepracujące
w wieku aktywności
zawodowej
zagrożone
wykluczeniem
społecznych
z co najmniej jednego z powodów określonych
wart.
7 ustawy o pomocy
społecznej.
Oznacza to, że wsparcie finansowe nie może być przyznawane na osoby zatrudnione
czy też inne osoby, które nie są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych utworzonych poza projektem
IZ PO KL, po ponownym przeanalizowaniu zapisów SzOP oraz argumentów przedstawionych w ww. piśmie,
a także uwag innych organizacji zgłaszanych w tym zakresie do Instytucji Zarządzającej, stwierdza, że
zapisy SzOP w sposób jednoznaczny nie zabraniają przyznawania wsparcia na przystępowanie osób
fizycznych do istniejących spółdzielni socjalnych (utworzonych poza projektem) ani zatrudniania w
istniejących spółdzielniach socjalnych (utworzonych poza projektem) osób zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o
spółdzielniach socjalnych. W związku z tym, ponieważ nie wykluczono w SzOP takiego wsparcia, jego
udzielania jest możliwe. Jednocześnie informuję, iż stosowane jednoznaczne zapisy zostaną wprowadzone
do przygotowywanej obecnie nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i Ogólnych zasad
udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2
PO KL.
Z poważaniem,
Zastępca
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