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Formy prawne gospodarstw opiekuńczych

•Podmiot ekonomii społecznej (PES)
• Stowarzyszenie
• Fundacja
• Spółdzielnia socjalna
• Spółka non-profit

•Działalność gospodarcza



PES a działalność gospodarcza

•NGO z działalnością gospodarczą vs PES
• Działalność incydentalna vs ciągła
• Zatrudnianie pracowników

•PES a „zwykła” działalność gospodarcza”
• Cel społeczny
• Ograniczona dystrybucja zysków
• W PES limit wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy 

działalności gospodarczej
• Możliwość współpracy z samorządem



Rekomendacja dla gospodarstw opiekuńczych

•Opieka dzienna

•Opieka nie-specjalistyczna

•Współpraca z samorządem

• Spółdzielnia socjalna osób prawnych

•Gmina + lokalne stowarzyszenie



Zalety spółdzielni osób prawnych
•Gmina stabilizuje spółdzielnię:

• Może przekazać lokal
• Gwarantuje usługi
• Zapewnia obsługę administracyjną (księgowość, obsługa 

prawna, strona internetowa)

• Stowarzyszenie:
• Doświadczenie w pracy ze społecznością, w tym z 

„trudnymi” grupami
• Zazwyczaj ze stowarzyszenia wywodzi się menedżer, który 

operacyjnie zarządza spółdzielnią



Propozycja sfinansowania procesu 
tworzenia gospodarstwa 
opiekuńczego w ramach spółdzielni 
socjalnej osób prawnych



1. Utworzenie spółdzielni

•Osoby prawne

•Gmina + stowarzyszenie



Rodzaje dofinansowań dla spółdzielni 
socjalnych

•Projekty unijne
• Dotacje
• Wsparcie pomostowe

•Refundacja składek ZUS



2. Pozyskanie dotacji inwestycyjnych

•OWES – może istnieć zróżnicowanie regionalne w 
zależności od realizowanego projektu

• „Wydatki inwestycyjne”, niezbędne do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej

•24 000 zł w związku z tworzeniem miejsca pracy

•5 x 24 000 = 120 000

•Dotacja przeznaczona na wyposażenie miejsc pracy = 
gospodarstw



3. Zatrudnienie
• W ciągu 6 miesięcy obowiązek zatrudnienia 5 osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem:
• Osoby z niepełnosprawnościami

• Osoby niepracujące będące klientami pomocy społecznej

• Osoby bezrobotne z „III profilu” (określonego przez PUP, osoby oddalone od 
rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych 
instytucji rynku pracy)

• Uchodźcy 

• Osoby bezdomne

• Wsparcie podąża za osobami spełniającymi te przesłanki = muszą 
pracować w wyposażanych gospodarstwach opiekuńczych

• Osoba świadcząca opiekę otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o 
pracę



4. Wyposażenie miejsc pracy
• Wynajęcie w gospodarstwach wydzielonej powierzchni do działalności 

gospodarczej

• Umowa najmu w gospodarstwach, w których będzie świadczona 
opieka

• Najem amortyzowany inwestycją

• Do czasu spłacenia inwestycji właściciel gospodarstwa nie otrzymuje 
pieniędzy za wynajem

• Właściciel wycofuje się przed spłaceniem inwestycji = zwrot sumy, 
która została do spłaty

• Spółdzielnia upadnie w 1 roku działalności = zwrot dotacji 
inwestycyjnej

• Przed upadkiem chroni wsparcie pomostowe…



5. Wsparcie pomostowe

•Przeznaczone na wszystkie koszty poza 
wynagrodzeniem netto

•Udzielane na rok

•Przez pierwsze 6 miesięcy wypłacana maksymalna 
kwota = 1750/osoba

•Przez kolejne 6 miesięcy intensywność wsparcia się 
zmniejsza

•Nie zaleca się przeznaczania wsparcia pomostowego 
na składki ZUS



6. Zwrot składki ZUS

•Część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej 
od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych 
pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego

•Okres 2 lata

•Przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej ze 
spółdzielnią socjalną



7. Otwarty konkurs ofert
• Określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają od władz 
publicznych dotacje na realizację zadań.

• Udział biorą stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz 
spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w 
sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).

• Zadania mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności 
nieodpłatnej lub odpłatnej – zatem do konkursów nie może przystąpić 
podmiot, który nie prowadzi działalności pożytku publicznego 
• (np. spółdzielnia socjalna prowadząca wyłącznie działalność gospodarczą lub 

stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, startujące do konkursu, jako 
przedsiębiorca).



Spółka non-profit

•Rekomendacja utworzenie spółki non-profit przez NGO

•NGO zajmujące się pomocą seniorom, osobom 
niesamodzielnym

• Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej

• Lokalne Grupy Działania



Spółka non-profit

• Może założyć stowarzyszenie lub fundacja

• Przejrzysty sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO

• Zyski z działalności gospodarczej nie mogą podlegać podziałowi 
między udziałowców

• Minimalna wysokość kapitału zakładowego = 5000 zł

• Zwykła umowa o pracę (nie spółdzielcza)

• Stowarzyszenie vs fundacja:
• Darowizna spółki na cele statutowe jest w fundacji opodatkowana

• Możliwość skorzystania z dotacji inwestycyjnej i wsparcia 
pomostowego



Spółka non-profit

• Pochodzenie kapitału z działalności gospodarczej bądź dotacji 
celowej (nie ze środków na działalność statutową)

• Brak działania w celu osiągnięcia zysku, przeznaczanie dochodu na 
realizację celów statutowych oraz brak podziału zysku między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, może prowadzić 
działalność pożytku publicznego, co w praktyce oznacza m.in. 
korzystanie ze środków publicznych (uczestnicząc w otwartych 
konkursach ofert)
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