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Załącznik nr 1 

W poniższej tabeli przedstawiono wewnętrzną dynamikę wydatków FP i PFRON w ramach limitów planów finansowych odpowiednio FP i PFRON. 

W oparciu o dane Departamentu Funduszy MRPiPS oraz PFRON z 6 ostatnich lat (2014 – 2019), wyliczono średnie wydatki na finansowanie wsparcie dla 

spółdzielni socjalnych.  Średnie roczne wydatki FP wyniosły 2 317 tys. zł natomiast PFRON 251 tys., dzieląc te wartości przez liczbę aktywnych spółdzielni 

socjalnych w 2019 r. czyli 1547 uzyskano wartość wydatków przypadającą na 1 podmiot.  

Liczba przedsiębiorstw społecznych w 2019 r. wyniosła 1150. Wzrost liczby PS w perspektywie 10-letniej oparto o wzrost liczy spółdzielni socjalnych w 

latach 2009 – 2019. Żeby stworzyć spółdzielnie socjalną trzeba spełnić takie same wymagania jakie są potrzebne do nabycia statusu PS. Obecne uprawnienia 

spółdzielni socjalnych najbardziej przypominają te, które będą ofertowane PS i będą one podobną zachętą do rozwoju i tworzenia nowych PS. Dynamika 

powstawania spółdzielni socjalnych powinna w związku z tym najlepiej odzwierciedlać prognozowany przyrost liczby PS. Przez pierwsze 4 lata przyjęto 

dynamiczny przyrost liczby nowych PS. Jest to zjawisko często obserwowane, przy tworzeniu nowych podmiotów i nadawaniu im uprawnień. Analogicznie 

do średniego przyrostu liczby spółdzielni socjalnych przyjęto 50% przyrost liczby PS w perspektywie 4 lat. Przez kolejne 6 lat zakładany jest okres stabilizacji 

wzrostu, dlatego przyjęto wzrost 9%, czyli średni wzrost liczby spółdzielni socjalnych z ostatnich 6 lat. 

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Liczba uprawnionych 
podmiotów 

1150 1725 2587 3881 4230 4611 5026 5478 5971 6509 7095 

Dynamika wydatków 
z FP w mln zł 

1,72 2,58 3,87 5,81 6,34 6,91 7,53 8,21 8,94 9,75 10,63 

Dynamika wydatków 
z PFRON w mln zł 

0,19 0,28 0,42 0,63 0,69 0,75 0,82 0,89 0,97 1,06 1,15 

 

Załącznik nr 2 

Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.) 

oraz zwrot kosztów modernizacji obiektów i pomieszczeń, transportowych, administracyjnych wynikających z dodatkowych kosztów wynikających 

z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (art. 32 ust. 1 pkt 2) dla przedsiębiorstw społecznych obliczono na podstawie dotychczasowego wykorzystania tych 

instrumentów przez ZPCH.  
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Średnia kwota wydatków z lat 2014-2017 przypadająca na jeden ZPCH w związku z art. art. 32 ust. 1 pkt 1 wyniosła 17,78 tys. zł, z uprawnienia skorzystało 

8% ZPCH. Średnia kwota wydatków w związku z art. art. 32 ust. 1 pkt 2 wyniosła 37,29 tys. zł, z uprawnienia skorzystało 14% ZPCH.  

Przyrost liczby przedsiębiorstw objętych nowym przepisem w perspektywie 10-letniej oparto o wzrost liczy spółdzielni socjalnych w latach 2009 – 2019, 

zgodnie z wcześniejszym uzasadnieniem.  

Liczbę tę zmniejszono procentowo do stopnia wykorzystania instrumentu przez ZPCH i pomnożono przez średnie wydatki przypadające na ZPCH. 

Rok 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

liczba 
uprawnionych 

1150 1725 2587 3881 4230 4611 5026 5478 5971 6509 7095 

liczba 
korzystających 
8 % 

92 138 207 310 338 369 402 438 478 521 568 

art. 32 ust 1 
pkt 1 wydatki 
w mln 

1,64 2,45 3,68 5,52 6,02 6,56 7,15 7,79 8,49 9,26 10,09 

liczba 
korzystających 
14% 

161 242 362 543 592 646 704 767 836 911 993 

art. 32 ust 1 
pkt 2 wydatki 
w mln 

6,00 9,00 13,50 20,26 22,08 24,07 26,24 28,60 31,17 33,98 37,04 

 

Załącznik nr 3 

Z danych ustalonych przez PFRON za okresy sprawozdawcze styczeń-marzec 2017 r. wynika, że jest 674 pracodawców, którzy spełniają strukturę 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniającą do bycia sprzedającym w rozumieniu art.22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z danych sprawozdawczych z marca 2017 r. wynika, że liczba sprzedających, którzy wystawili informację powodującą 
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obniżenie wpłat na PFRON, o których mowa w art. 21, było 587. Czyli 87 % wszystkich uprawnionych sprzedających wystawia informacje faktycznie 

powodujące obniżenie wpłat.  

Z danych sprawozdawczych PFRON z marca 2017 r. wynika, że mediana kwoty obniżenia wpłat na PFRON przez potencjalne przedsiębiorstwa społeczne 

(spółdzielni, organizacji pozarządowych, zaz-ów) wynosi 13,4 tys. zł. Można założyć, że rocznie jeden sprzedający powoduje obniżenie wpłat o 161 tys. zł.  

W związku ze zmianą przepisów liczba sprzedających w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększy się o podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego zatrudniające co najmniej 10 pracowników 

oraz zakłady aktywności zawodowej. Z danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, że w  czerwcu 2017 r.  w 106 zakładach 

aktywności zawodowej stan zatrudnienia ogółem wyniósł  5 865 osoby (średni poziom zatrudnienia wyniósł 55 osób). Wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych ukształtował się na poziomie  75,99%.   Wobec powyższego potencjalnie wszystkie ZAZ-y były już uprawnione do bycia sprzedającym 

w myśl dotychczasowych przepisów. Zmiana może dotyczyć jednostkowych przypadków. 

Z danych ZUS wynika, że w 2019 r. 70 PS spośród 1150 podmiotów na liście przedsiębiorstw społecznych spełniało kryteria do bycia sprzedającym w myśl 

nowych przepisów (zatrudniało co najmniej 10 pracowników etatowych i 30% osób niepełnosprawnych). Założono również, analogicznie do danych dla 

wszystkich sprzedających, że 87 % z tych sprzedających wystawi informację powodującą obniżenie składki na PFRON (70 PS*87%=61 nowych 

uprawnionych podmiotów). Z powyższego wynika, że potencjalnie 5% (61 PS z 1150 w pierwszym roku) będzie w kolejnych latach wystawiać informacje 

powodujące obniżenie wpłat na PFRON.  

Przyrost liczby przedsiębiorstw objętych nowym przepisem w perspektywie 10-letniej oparto o wzrost liczy spółdzielni socjalnych w latach 2009 – 2019, 

zgodnie z wcześniejszym uzasadnieniem.  

 

 

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Przyrost 
liczby PS 

1150 1725 2587 3881 4230 4611 5026 5478 5971 6509 7095 

Uprawnione 
podmioty 

58 86 129 194 212 231 251 274 299 325 355 

Kwota 
obniżenia  w 
mln 

9,26 13,89 20,83 31,24 34,05 37,12 40,46 44,10 48,07 52,40 57,11 
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Załącznik nr 4 

W celu wyliczenia obniżenia dochodów budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku funkcjonowania zwolnienia od 

podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację programu reintegracyjnego przyjęto średnią kwotę obniżenia dochodów 

budżetu państwa z tytułu wykorzystania przez spółdzielnie socjalne zwolnienia z podatku CIT w 2018 r. Obniżenie dochodów wyniosło 1,35 mln zł, 

skorzystało z niego 112 spółdzielni socjalnych daje to średnią w wysokości 12 tys. zł. Przyjęto również analogiczny odsetek podmiotów korzystających z tego 

uprawnienia (112 z 1547 spółdzielni socjalnych = 7%). Jako, że zgodnie z listą przedsiębiorstw społecznych 47% przedsiębiorstw społecznych działa w 

formie spółdzielni socjalnych, nowe podmioty objęte zwolnieniem będą stanowić 53% .  

Z 1150 potencjalnych przedsiębiorstw społecznych w 2022 r. nowe uprawnione podmioty będą stanowić 53% czyli 610 podmiotów, z ulgi skorzysta 7% co 

daje 43 podmioty w 2022 r.  

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22,86%. 

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

liczba PS 
1150 1725 2587 3881 4230 4611 5026 5478 5971 6509 7095 

53%  nowo 
uprawnionych 

610 914 1371 2057 2242 2444 2664 2903 3165 3450 3760 

7% 
korzystających  

43 64 96 144 157 171 186 203 222 241 263 

obniżenie 
dochodów w 
mln bp 

0,39 0,59 0,89 1,33 1,45 1,58 1,73 1,88 2,05 2,24 2,44 

obniżenie 
dochodów w 
mln dla JST 

0,12 0,18 0,26 0,39 0,43 0,47 0,51 0,56 0,61 0,66 0,72 

obniżenie 
dochodów 
razem w mln 

0,51 0,77 1,15 1,73 1,88 2,05 2,24 2,44 2,66 2,90 3,16 

 


