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Wprowadzenie 
 

Rozwój ekonomii społecznej w Polsce, w tym przedsiębiorczości społecznej, dokonuje się poprzez 

rozwój instytucjonalny podmiotów ekonomii społecznej. Mówiąc o rozwoju instytucjonalnym należy 

mieć na uwadze zarówno liczbę funkcjonujących podmiotów, sieci wzajemnych powiązań, ich 

potencjał, ale nade wszystko odpowiednią kondycję finansową tych podmiotów, bez której nie są 

w stanie zaspokajać ważnych celów społecznych, dla realizacji których zostały utworzone. 

Kondycja finansowa podmiotów ekonomii społecznej jest wypadkową z jednej strony ich 

umiejętności przedsiębiorczych i zdolności konkurowania na rynku, z drugiej uwarunkowań 

prawnych, w ramach których mają obowiązek funkcjonować. Przy braku ustawowych regulacji 

porządkujących sferę ekonomii i przedsiębiorczości społecznej kluczową rolę pełni Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), dokument o charakterze strategicznym przyjęty przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały w 2014 r. Chociaż nie jest on źródłem obowiązującego prawa, to jednak 

wprowadza pewien porządek definicyjny i określa ogólne ramy funkcjonowania ekonomii społecznej 

w Polsce wyznaczając kluczowe kierunki na najbliższe lata, w tym te związane z finansowaniem 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

Wobec braku innych uregulowań prawnych, przyjmując za KPRES definicję, iż „ekonomia społeczna to 

sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku 

publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 

tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu 

ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu” oczywistym staje się, że bez odpowiednich źródeł 

finansowania jej rozwój w dłuższej perspektywie skazany jest na porażkę.  

Niniejsze opracowanie stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat dostępnych źródeł 

finansowania wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów ekonomii 

społecznej, uwzględniając tam, gdzie to możliwe i zasadne kontekst województwa podlaskiego. 

Zostało ono stworzone – w pierwszej kolejności z myślą o podmiotach ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstwach społecznych funkcjonujących na terenie Podlasia oraz o różnego typu grupach 

inicjatywnych – w taki sposób, aby uwzględniać w miarę całościowo kwestię finansowania 

działalności nie ograniczając się jedynie do bezzwrotnych dotacji. Chociaż bezzwrotne wsparcie 

finansowe w przypadku każdego nowego podmiotu gospodarczego, w tym także przedsiębiorstwa 

społecznego, ma kluczowe znaczenie umożliwiając choćby pokonanie bariery wejścia na rynek, to 

jednak należy traktować je jedynie jako jedno ze źródeł finansowania, zresztą o bardzo ograniczonym 

zasięgu czasowym. 

W pierwszej części opracowania przybliżona została problematyka przedsiębiorstw społecznych oraz 

dokonano charakterystyki wybranych typów podmiotów ekonomii społecznej. W drugiej części 

wskazane zostały cztery najważniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych – istotne 

z punktu widzenia zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej oraz inne mające mniejsze znaczenie. 

Każdorazowo dokonano także oceny każdego ze źródeł pod kątem możliwości finansowania 

w województwie podlaskim.  
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Podmioty ekonomii społecznej                                   
a przedsiębiorstwa społeczne 
 

Zgodnie z definicją przyjętą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) ekonomia 

społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność 

pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją 

społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz 

interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu (KPRES 2014, s. 21). 

Według tej definicji w sferze ekonomii społecznej funkcjonują podmioty ekonomii społecznej (PES) 

należące do jednej z czterech grup oraz piątej dodatkowej: 

1) przedsiębiorstwa społeczne 

> „jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony pod względem 
organizacyjnym i rachunkowym; 

> celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest 
zatrudnienie co najmniej 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% 
niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) 
lub/i świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej 
realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym); 

> nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale 
przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny 
oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną – w przypadku 
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 
przedsiębiorstwo; 

> jest zarządzany na zasadach demokratycznych, albo co najmniej konsultacyjno-
doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone limitami” (KPRES 2014, s. 15); 

> w praktyce chodzi tu głównie o spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. typu non-profit. 
2) podmioty reintegracyjne 

a. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ); 

b. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ); 

c. Centra Integracji Społecznej (CIS); 

d. Kluby Integracji Społecznej (KIS). 

3) podmioty działające w sferze pożytku publicznego – organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 

4) podmioty sfery gospodarczej 

a. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych; 

b. zakłady aktywności zawodowej; 

c. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie; 
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d. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. 

5) inicjatywy o charakterze nieformalnym: kooperatywy, banki czasu, wymiany barterowe, 

spółdzielnie uczniowskie. 

 

Rys. 1. Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (źródło: KPRES, s. 16) 

 

Pomimo dosyć szczegółowej klasyfikacji podmiotów ekonomii społecznej zawartej w KPRES, 

w podziale na pięć grup, brak jest jednoznacznego rozróżnienia, które z nich można uznać za 

klasyczne przedsiębiorstwa społeczne. Należy mieć nadzieję, że ustawa o przedsiębiorstwie 

społecznym, nad którą prace trwają już od kilku lat, zostanie wreszcie przyjęta i uporządkuje 

wszystkie kluczowe kwestie, także definicyjne.  
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Charakterystyka wybranych typo w         
podmioto w ekonomii społecznej 
 

Pamiętając o problemach definicyjnych, o których była mowa w poprzednim rozdziale, dla wskazania 

potencjalnych źródeł finansowania przedsiębiorczości społecznej, kluczowa wydaje się świadomość 

jak duże bogactwo form prawnych podmiotów ekonomii społecznej istnieje w Polsce. Z jednej strony 

świadczy to o dużej różnorodności inicjatyw wpisujących się w sektor ekonomii społecznej, z drugiej 

rodzi to szereg trudności związanych z koniecznością uwzględniania ich specyfiki. W niniejszym 

rozdziale, dla lepszej identyfikacji możliwych źródeł finansowania, omówione zostaną główne typy 

podmiotów ekonomii społecznej zaczynając od tych, które w największym stopniu można określić 

mianem przedsiębiorstwa społecznego, poprzez podmioty reintegracyjne, kościelne osoby prawne, 

a na inicjatywach nieformalnych kończąc. 

Spółdzielnie socjalne 
Spółdzielnia socjalna to wyjątkowy rodzaj spółdzielni pracy. Podstawę działalności spółdzielni 

socjalnych, oprócz Prawa spółdzielczego stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych.  

Celem działalności spółdzielni socjalnej jest społeczna i zawodowa reintegracja jej członków. 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych dopuszcza 3 typy spółdzielni socjalnych: 

a) Spółdzielnia socjalna założona przez osoby fizyczne 

Do jej założenia potrzeba min. 5 osób, które będąc pracownikami spółdzielni są także jej 

członkami posiadającymi równoważne prawo głosu. 

b) Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne 

Może zostać założona przez min. 2 osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje, jednostki 

samorządu terytorialnego). To one sprawują nad spółdzielnią kontrolę zarządczą posiadając 

prawo głosu i zatrudniając co najmniej 5 pracowników, którzy po roku mogą starać się status 

członka spółdzielni. 

c) Spółdzielnia socjalna typu mieszanego 

W tym przypadku członkami spółdzielni mogą być zarówno osoby prawne jak i fizyczne, 

z których każda posiada równoważne prawo głosu. 

Dla utworzenia spółdzielni socjalnej potrzeba min. 5 pracowników (w przypadku spółdzielni osób 

fizycznych będących również jej członkami), przy czym co najmniej 50% z nich musi należeć do grup 

wymienionych w ustawie: 

• zarejestrowani bezrobotni, 

• osoby niepełnosprawne, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

• zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

• osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
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• uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego i uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

• osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

• osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej. 

 
Najważniejszym dokumentem wewnętrznym spółdzielni jest jej statut. Oprócz spraw podstawowych, 

takich jak struktura, prawa i obowiązki członków, w statucie musi być wskazany m.in. przedmiot 

działalności, wysokość wpisowego, liczba i wysokość udziałów. Zgodnie z ustawą spółdzielnie socjalną 

może tworzyć maksymalnie 50 osób. 

Spółdzielnie socjalne mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i tym samym uczestniczyć 

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych (w tym przypadku ich działalności 

przypomina nieco działalność organizacji pozarządowych). Spółdzielnie nie mogą jednak otrzymać 

statusu organizacji pożytku publicznego i korzystać z 1% podatku przekazywanego przez podatników. 

Dokładniej źródła finansowania spółdzielni socjalnych zostały opisane w następnym rozdziale. 

 
Spółdzielnia pracy 
Jedną z podstawowych wartości człowieka jest praca, która zapewnia mu możliwość utrzymania, 
ale także sprzyja samorealizacji i rozwojowi. Specyficznym miejscem, w jakim ta praca może być 
wykonywana jest spółdzielnia. Jest ona dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, 
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich 
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (Ustawa Prawo spółdzielcze). 
W przeciwieństwie do innych form przedsiębiorstw, spółdzielnia nie jest objęta przepisami prawa 
spółek handlowych czy kodeksu cywilnego, ale jej działalność reguluje Ustawa z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze. 
Spółdzielnia pracy posiada osobowość prawną. Jej podstawowym celem nie jest, jak przy 
klasycznej działalności gospodarczej, osiągnięcie zysku, ale prowadzenie przedsiębiorstwa przy 
zapewnieniu pracy (w pełnym lub częściowym wymiarze) jej członkom. Oprócz działalności 
gospodarczej spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków i ich środowiska. 
Spółdzielnię pracy może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (nie muszą być to osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym) lub minimum 3 osoby prawne. Wyjątkiem są spółdzielnie produkcji 
rolnej, do których założenia wystarczy 5 osób. Działalność spółdzielni pracy reguluje jej statut. 
Specyficzną odmianą spółdzielni pracy są spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych. 
W ich przypadku celem społecznym jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów 
i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie. 
 

Spółki kapitałowe typu non profit 
Dla osób posiadających zacięcie i doświadczenie biznesowa, a jednocześnie odczuwających potrzebę 

działań społecznych spółka kapitałowa to optymalna forma samorealizacji. 
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Przepisy kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) przewidują, że spółki kapitałowe 

(spółka akcyjna oraz spółka z o.o.) mogą być powoływane również w innych celach niż zarobkowe, 

w tym należy wymienić przede wszystkim cele społeczne. Spółki takie nazywane są 

w nomenklaturze spółkami non profit. W praktyce, jedyną występującą spółką kapitałową typu non 

profit jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka non profit, nie jest formą wyraźnie uregulowaną prawem, ale ukształtowana praktyką. Co do 

zasady, podlega ona takim samym obwiązkom rejestrowym (wpis do KRS) jak spółka działająca dla 

zysku. Najważniejsza różnica ujawnia się na etapie umowy spółki zawieranej przed notariuszem – 

otóż skoro cel działania spółki non profit jest społeczny to osiągany przez spółkę zysk nie może być 

przeznaczony do wypłaty między wspólników, bowiem musi zostać przeznaczony na cel społeczny, 

którym może być działalność społeczna spółki. Również sprawozdawczość spółki non profit wyglądać 

będzie analogicznie do sprawozdawczości spółek nastawionych na zysk. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym 

przez fundacje i stowarzyszenia. Spółka ma osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania 

całym swoim majątkiem. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł i może on być 

wniesiony w formie środków finansowych lub wkładu rzeczowego (aportu). Strukturę spółki tworzy 

zgromadzenie wspólników i zarząd. Umowa spółki może wprowadzić również radę nadzorczą lub 

komisję rewizyjną. 

Dokładniej źródła finansowania spółek z o.o. non profit zostały opisane w następnym rozdziale. 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą 
Organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność gospodarczą to w zdecydowanej większości 

stowarzyszenia i fundacje. Na ogół powstają w efekcie uświadomienia konkretnej potrzeby 

społecznej przez grupę osób. Warto podkreślić, że wobec braku odpowiedniej regulacji ustawowej 

niektórzy traktują je także jako przedsiębiorstwa społeczne. Jednak, aby uznać je za przedsiębiorstwo 

społeczne nie wystarczy prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego ani zapis w statucie 

dający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale jej faktyczne prowadzenie. Tylko 

bowiem w sytuacji ryzyka gospodarczego możliwe jest generowanie przez nie zysku lub straty. 

O czym należy pamiętać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez organizacje 

pozarządowe? 

• Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek uzyskania dodatkowo wpisu 

w KRS w rejestrze przedsiębiorców. 

• Zysk (dochód) osiągnięty w ramach tej działalności musi zostać przeznaczony na działalność 

statutową organizacji albo na rozwój działalności gospodarczej. 

• Działalność gospodarczą ma funkcję służebną wobec działalność statutowej. 

• Chociaż działalność gospodarcza pełni funkcję służebną wobec statutowej to jednak zakresy 

obu mogą się pokrywać. Wykluczone jest jednak pokrywanie się zakresu działalności 

gospodarczej oraz odpłatnej pożytku publicznego. 

• Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie można korzystać z pracy wolontariuszy. 

Organizacja może jednak współpracować z nimi w ramach działalności statutowej. 
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• Organizację prowadzącą działalność gospodarczą obowiązuje bardziej rozbudowany wzór 
sprawozdania finansowego, właściwy dla przedsiębiorców, a co za tym idzie konieczne jest 
prowadzenie bardziej szczegółowej księgowości. 

• Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania co roku 
sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz do KRS. 

• Organizacja posiadająca status płatnika VAT-u ma obowiązek naliczania VAT-u 
i comiesięcznego lub kwartalnego rozliczenia w urzędzie skarbowym. 

Dokładniej źródła finansowania organizacji prowadzących działalność gospodarczą zostały opisane 
w następnym rozdziale. 

Zakłady Aktywności Zawodowej 
W społecznościach, w których żyjemy dużą grupę osób stanowią osoby z różnego typu 

niepełnosprawnościami, dla których bardzo często brak jest odpowiedniej oferty pozwalającej im na 

wyjście z domu i podjęcie jakiejkolwiek aktywności. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to 

instytucje zajmujące się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. ZAZ nie 

posiada osobowości prawnej, ale jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która 

uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu 

aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie wszystkich warunków, wydaje wojewoda. 

ZAZ jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Może być prowadzony przez 
jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest 
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej zostały zaprojektowane jako element trzystopniowego systemu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, których pierwszym etapem są warsztaty terapii zajęciowej 

(WTZ), drugim ZAZ-y, natomiast trzeci etap jest związany z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy. 

W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnienie mogą znaleźć: 

• osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 

• osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których zdiagnozowano autyzm, 

chorobę psychiczną lub upośledzenie. 

Osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być więcej niż 35%, a wszyscy 

niepełnosprawni powinni stanowić minimum 70% ogółu zatrudnionych. 

Koszty utworzenia i utrzymania ZAZ są finansowane przez organizatora oraz Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednym ze źródeł utrzymania zakładu może być 

działalność gospodarcza przy czym wypracowany zysk przekazywany jest na zakładowy fundusz 

aktywności. 

 
Źródła finansowania ZAZ 
Z uwagi, iż ZAZ trudno uznać za klasyczne przedsiębiorstwo społeczne, a w związku z tym większość 
źródeł finansowania opisanych w kolejnym rozdziale nie będzie miała zastosowania w przypadku 
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ZAZ, podstawowe sposoby pozyskania środków wskazano poniżej: 

• środki PFRON – według algorytmu jednakowego dla wszystkich ZAZ i wszystkich 
uczestników ZAZ (maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do utworzenia 
ZAZ nie może przekroczyć 65%); 

• dofinansowanie w wysokości  18 500 zł rocznie  – do 90% faktycznych kosztów; 

• środki samorządu terytorialnego – co najmniej 10% kosztów jeśli ZAZ nie otrzymuje ich 
z innych źródeł; 

• inne źródła, w tym środki PFRON na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych ( np. EFS) 

• zwolnienie z określonych w przepisach podatków i opłat. 
 

Centra Integracji Społecznej 
Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, której zadanie polega na reintegracji 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, 

nie będących w stanie funkcjonować na otwartym rynku pracy.  

Działania edukacyjne CIS obejmują: 1) naukę zawodu w formie warsztatów, szkoleń, praktyk 

zawodowych, staży, indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, której elementem może 

być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej, 2) grupy 

wsparcia i zajęcia terapeutyczne, pomagające uczestnikom w zdobyciu życiowych umiejętności, 

rozwiązaniu osobistych problemów i znalezieniu motywacji do zmiany własnego życia.  

Po zakończonej edukacji, uczestnik może ubiegać się o zatrudnienie wspierane u pracodawcy, w CIS 

lub – jeśli czuje się na siłach – wraz z innymi uczestnikami założyć spółdzielnię socjalną. CIS nie ma 

osobowości prawnej lecz działa w formie jednostki wyodrębnionej w instytucji lub organizacji, która 

go utworzyła. 

W grupie beneficjentów CIS są te same grupy osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną. 

Działalność CIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

 
Finansowanie działalności CIS 
Podobnie jak w przypadku Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), możliwości finansowania 
działalności CIS będą nieco inne niż typowego przedsiębiorstwa społecznego. Podstawowe źródła 
finansowania CIS to: 

• środki z Unii Europejskiej; 

• refundacje z Funduszu Pracy – wynagrodzenie wypłacane uczestnikom za pracę w Centrum 
(tzw. świadczenie integracyjne – 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym i 100% 
w następnych miesiącach) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne jest 
refundowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym; 

• dotacje jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu gminnego); 

• dochody uzyskiwane z własnej działalności CIS prowadzonej jako statutowa działalność 
(przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 

• środki własne instytucji tworzącej CIS - pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych  
źródeł. 
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Kluby Integracji Społecznej 
Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa 

w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 

kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To 

jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy 

i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc 

pracy. KIS, podobnie jak CIS, może zostać utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego lub 

organizacja pozarządowa. Działalność KIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym. 

 
Finansowanie działalności KIS 
Główne źródła finansowania KIS: 

• środki z Unii Europejskiej; 

• dotacje jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu gminnego); 

• środki własne instytucji tworzącej KIS - pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych 
źródeł. 
 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca 

osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. 

Podstawą prawną działalności WTZ jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

WTZ nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej 

w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być 

organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. 

Celem warsztatu jest: 

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, 

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status 

niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy.  
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Źródła finansowania WTZ 
Podobnie jak w przypadku zakładu aktywności zawodowej WTZ trudno uznać za przedsiębiorstwo 
społeczne, w związku z tym większość źródeł finansowania opisanych w kolejnym rozdziale 
również nie będzie mieć tu zastosowania. Podstawowe informacje dot. utrzymania WTZ podano 
zatem poniżej: 

• Koszty utworzenia i działalności są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków 
samorządu terytorialnego i z innych źródeł (np. EFS lub środków organizatora). 

• Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na tworzenie warsztatów terapii 
zajęciowej wynosi 70%, natomiast koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększonej 
liczby uczestników warsztatu, pokrywane są do 90% ich wartości.  
 

 

Kościelne osoby prawne 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza, iż 

działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez „osoby prawne 

i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego” czyli kościelne osoby prawne. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami osobowość prawną posiada nie tylko związek wyznaniowy jako 

całość, lecz również jego jednostki organizacyjne, do których zalicza się m.in.: wydawnictwa, zakłady 

wytwórcze, usługowe, handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki 

oświatowo-wychowawcze. 

Najbardziej znanymi przykładami kościelnych osób prawnych (kościoła katolickiego) prowadzących 

działalność w obszarze ekonomii społecznej są: Caritas Polska i Caritas poszczególnych diecezji. 

Inicjatywy nieformalne 
Oprócz opisanych wcześniej różnych typów podmiotów ekonomii społecznej, niektórzy badacze 

w obszarze ekonomii społecznej umieszczają także różnego typu inicjatywy nieformalne. Chociaż 

brak im osobowości prawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej to jednak ich działania mają 

charakter ekonomiczny i służą realizacji ważnych celów społecznych. 

Kooperatywy 
Ich najbardziej rozpowszechniona forma to kooperatywy spożywcze. Są one rodzajem nieformalnej 

spółdzielni, w której członkowie wspólnie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów, 

z pominięciem pośredników. 

Banki czasu 
Rozpowszechniona w tradycyjnych społecznościach bezgotówkowa wymiana usług jest coraz częściej 

przenoszona do środowisk miejskich. Jej istotą jest wzajemne dzielenie się kompetencjami poprzez 
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świadczenie sobie usług wzajemnych. W bardziej zorganizowanej formie wymiana ta nosi nazwę 

banków czasu, gdzie ich uczestnicy posługują się specyficzną walutą jaką jest czas. 

Wymiany barterowe 
Jedną z niekomercyjnych form handlu i wymiany jest tzw. pchli targ. Zwykle targi takie służą 

wymianie (z pomocą lub bez pomocy pieniędzy) niepotrzebnych rzeczy pomiędzy ich obecnymi 

właścicielami a osobami chcącymi wejść w ich posiadanie. Działania takie mają często formę wymian 

barterowych.  
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Finansowanie działalnos ci 
przedsiębiorstw społecznych i podmioto w 
ekonomii społecznej 
 

Każde przedsiębiorstwo, aby mogło funkcjonować i skutecznie realizować swoje cele staje przed 

koniecznością pozyskania odpowiednich środków niezbędnych do prowadzenia swojej działalności. 

Bez odpowiedniego poziomu finansowania trudno mówić o stabilności przedsiębiorstwa i jego 

bezpiecznym funkcjonowaniu. Niezależnie zatem od struktury właścicielskiej i formy prawnej 

zarządzający każdym przedsiębiorstwem, w tym przedsiębiorstwem społecznym, stają przed 

koniecznością zapewnienia środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój firmy. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy społecznego istnieje wiele możliwych sposobów finansowania 

działalność przedsiębiorstwa. Kluczowe wydają się jednak cztery podstawowe, uwzględniające 

z jednej strony źródło pochodzenia środków, z drugiej ich przeznaczenie. Ich uzupełnieniem mogą być 

także inne źródła finansowania jak np. składki, darowizny, środki z 1%. W praktyce stanowią one 

jednak marginalną część przychodów firmy i trudno w oparciu o nie budować pozycję 

przedsiębiorstwa na rynku. Opisując główne źródła finansowania pamiętać należy, że nie wszystkie 

one będą miały zastosowanie w przypadku każdego przedsiębiorstwa społecznego czy każdego 

podmiotu ekonomii społecznej – w duże mierze będzie to uzależnione od formy prawnej danego 

podmiotu i rodzaju prowadzonej przez niego działalności. W największym stopniu opisane poniżej 

formy finansowania dotyczyć będą: spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. typu non-profit oraz 

organizacji pozarządowych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą. 

  
Rys. 2. Źródła finasowania działalności przedsiębiorstw społecznych  (opracowanie własne) 

A. Przychody 
z działalności 
gospodarczej

B. Przychody 
z działaności pożytku 

publicznego

C. Dotacje 
bezzwrotne

D. Instrumenty 
zwrotne

E. Inne źródła 
finansowania
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Przychody z działalności gospodarczej 
Wpływy pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej to najbardziej pożądana część 

przychodów w każdym przedsiębiorstwie, w tym w przedsiębiorstwie społecznym. W dużej mierze 

potwierdzają sensowność podejmowanych działań przedsiębiorczych. Wielkość przychodów oraz ich 

stabilność są potwierdzeniem na ile przedsiębiorstwo produkując określone dobra bądź świadcząc 

swoje usługi skutecznie wypełnia niszę rynkową i pozyskuje klientów. Różnica miedzy przychodami 

i kosztami stanowi dochód przedsiębiorstwa, który w przypadku przedsiębiorstwa społecznego 

przeznaczany jest na realizację celu społecznego zgodnego z jego statutem. 

 
Dochód to nadwyżka przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
nad kosztami, które muszą być poniesione w celu uzyskania przychodów. 
 

 

W przypadku każdego przedsiębiorstwa, w tym społecznego, istnieją trzy podstawowe grupy 

odbiorców produktów i usług, które mogą mieć wpływ na strukturę przychodów firmy. W zależności 

o profilu działalności przedsiębiorstwa, poszukując stabilnych źródeł finansowania, warto zastanowić 

się już na etapie opracowania biznesplanu, na której grupie klientów koncentrować swoje działania. 

Wybór taki powinien zostać poprzedzony odpowiednim namysłem nazywanym „segmentacją rynku 

i klientów

Rys. 3. Kluczowe grupy klientów przedsiębiorstw społecznych (opracowanie własne). 

 

Klienci indywidualni 
Wybór klientów indywidualnych jako podstawowej grupy odbiorców najbardziej uzasadniony jest 

wtedy, gdy produkt czy usługa ma charakter powszechny tzn. czy gdy jest stosunkowo łatwo 

dostępna dla mieszkańców i diagnozuje się wysoki popyt na nią. Powinna ona być w zakresie 

Grupy klientów 
generujące przychody 

przedsiebiorstwa 
społecznego

Klienci indywidualni
Podmioty komercyjne 

(firmy)
Podmioty publiczne (JST, 
instytucje samorządowe)
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możliwości finansowych potencjalnych odbiorców, a informacja o niej powinna być dobrze 

rozpowszechniona. 

Podmioty komercyjne (firmy)  
Wydaje się, że ta grupa klientów jest najczęściej niedoceniania przez przedsiębiorstwa społeczne. 

Doświadczenie pokazuje, że podmioty ekonomii społecznej stosunkowo rzadko myślą o innych 

fi mach jako odbiorcach swoich usług i produktów. W obliczu szybko zachodzący zmian na rynku 

pracy i coraz większych trudności przedsiębiorców ze znalezieniem pracowników współpraca 

z biznesem i pełnienie roli podwykonawcy może być dla przedsiębiorstw społecznych szansą na 

zapewnienie trwałych zleceń.  

Podmioty publiczne  
Używając określenia podmioty publiczne mamy na myśli w pierwszej kolejności jednostki samorządu 

terytorialnego i instytucje samorządowe realizujące zdania publiczne w oparciu o Prawo zamówień 

publicznych. Innymi słowy, chodzi tu o pewną specyficzną ścieżkę pozyskiwania zleceń od podmiotów 

niekomercyjnych cały czas w ramach tej samej działalności gospodarczej (lub statutowej odpłatnej). 

Klauzule społeczne 

Z pozyskiwaniu zleceń przez przedsiębiorstwa społecznej od instytucji działających w oparci o Prawo 

zamówień publicznych coraz większą rolę – chociaż ciągle wydaje się że jeszcze niewystarczającą – 

odgrywają tzw. klauzule społeczne. Klauzule społeczne to instrumenty funkcjonujące w prawie 

zamówień publicznych pozwalające brać pod uwagę realizację istotnych celów społecznych przy 

udzielaniu zamówień.  

Możliwość stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dały unijne dyrektywy 

dotyczące prawa zamówień publicznych z 2004 roku. Stosowanie klauzul dopuszczono wychodząc 

z założenia, że wydatkowanie środków publicznych w celu pozyskiwania towarów i usług, może 

jednocześnie służyć osiąganiu dodatkowych korzyści społecznych. W czerwcu 2016 r. Sejm RP 

uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych m.in. rozszerzając i ułatwiając 

stosowanie klauzul w zamówieniach. Doświadczenie pokazuje jednak, że ciągle w stopniu 

niewystarczającym instytucje, które mają możliwość stosowania klauzul w swoich zamówieniach 

rzeczywiście z nich korzystają. Wynika to z jednej strony z braku wiedzy i umiejętności odnośnie ich 

stosowania w instytucjach publicznych, z drugiej z ograniczonego potencjału podmiotów ekonomii 

społecznej zdolnych do przygotowania oferty i realizacji tego typu zamówień. 

Ze względu na zakres tematyczny opracowania klauzule społeczne są przywoływane w niniejszym 

opracowaniu jedynie jako specyficzny tryb zlecania usług. Więcej informacji na temat klauzul oraz 

warunków ich stosowania można znaleźć na stronach Urzędu Zamówień Publicznych 

(https://www.uzp.gov.pl/) 
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Województwo podlaskie 
Pozyskiwanie środków w ramach prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne działalności 
gospodarczej, co do zasady, nie różni się w zależności od regionu. Chodzi tu bowiem o podobne 
elementy procesu biznesowego: określenie niszy rynkowej, przygotowanie produktu lub usługi, 
strategię marketingową, sposób docierania do klientów, sprzedaż, jakość obsługi oraz inne. 
Wszystkie te elementy powinny być szczegółowo przemyślane i zaplanowane na etapie 
opracowania biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego. I chociaż same z siebie nie gwarantują 
sukcesu rynkowego to jednak znacząco minimalizują ryzyko porażki. 
 
Informacje praktyczne dla przedsiębiorstw społecznych 

• Dla powodzenie przedsięwzięcia pierwszorzędne znaczenie ma adekwatne 
zdiagnozowanie niszy rynkowej tzn. takiego obszaru działalności gdzie potencjalnie istnieje 
nadwyżka popytu nad podażą i klienci są gotowi kupić produkt/usługę u nowego dostawcy. 

• Odnalezienie odpowiedniej niszy rynkowej z reguły oznacza albo 1) prowadzenie 
działalności konkurencyjnej wobec już funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw albo 2) 
stworzenie nowego rynku dzięki np. innowacyjnym produktom lub usługom tzn. takim, 
których do tej poro na rynku nie było. 

• Oprócz dwóch powyższych, dla powodzenia przedsięwzięcia prowadzonego w ramach 
działalności gospodarczej znaczenie będą mieć także takie czynniki jak: 

o cena oferowanych produktów i usług oraz ich jakość 
o czas dostawy 
o atrakcyjność oferty 
o umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych 
o wykorzystywane kanały sprzedaży i sprzedaż 
o jakość obsługi klientów 
o rzetelność i dotrzymywanie terminów 

• Doświadczenia przedsiębiorstw społecznych, związane w pewnej mierze z wczesnym 
etapem ich rozwoju pokazują, że stosunkowo często trudno im zapewnić odpowiednią 
jakość oferowanych produktów i usług jak i wysoką jakość obsługi procesu sprzedaży. 
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Przychody z realizacji zadań publicznych 
Oprócz działalności gospodarczej przedsiębiorstwo społeczne środki na swoją działalność może 

pozyskiwać w ramach konkursów na realizację zadań publicznych. Taki tryby dopuszcza Ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118, z późn. zm.) 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne pozyskuje środki w taki właśnie sposób mamy do 

czynienia z dotacją nazywaną zamiennie grantem. Są to pieniądze, które przedsiębiorstwo społeczne, 

otrzymuje na wykonanie konkretnie określonego zadania – projektu. Pamiętać należy, że zgodnie ze 

wspomnianą ustawą katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o tego typu dotacje jest znacznie 

szerszy i obejmuje: 

> stowarzyszenia i fundacje; 

> kościelne osoby prawne;  

> spółdzielnie socjalne;  

> spółki non profit;  

> stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

> kluby sportowe non profit. 

W przypadku realizacji zadań publicznych sporym ograniczeniem jest, iż działania finansowane 

z dotacji muszą mieścić się w celach statutowych podmiotu ubiegającego się o grant. To grantodawca 

określa warunki przyznania dotacji oraz rodzaj zadań do wykonania. Te warunki szczegółowo 

zapisane zostają w umowie zawieranej na realizację zadania publicznego. 

Standardową procedurą zlecania zadań publicznych jest „konkurs ofert” (poza tzw. „małymi 

grantami” – do 10 tys. zł, które samorząd może przyznawać, pomijając tryb konkursowy). W praktyce 

oznacza to, że uprawnione podmioty, w tym przedsiębiorstwa społeczne, składają swoje oferty 

(nazywane wnioskami) na określony tematycznie konkurs. Wszystkie złożone oferty są oceniane na 

podstawie określonych wcześniej kryteriów, a najlepiej ocenieni „wygrywają” otrzymując dotacje. 

Otrzymanie dotacji od instytucji publicznej oznacza, że przedsiębiorstwo społecznej jest zobowiązane 

do realizacji zadania publicznego w sposób określony w złożonej i przyjętej przez instytucję ofercie. 

Staje się w ten sposób niejako współpracownikiem organu władzy w realizacji jego zadań 

publicznych, a udzielona dotacja nie służy „wsparciu instytucjonalnemu” przedsiębiorstwa (czyli 

finansowaniu rozwoju, zapewnienie płynności finansowej, przetrwaniu, finansowaniu kosztów 

administracyjnych), ale realizacji konkretnych polityk publicznych. 

 
Realizacja zadań publicznych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie przez podmioty do tego uprawnione, nie generuje w przedsiębiorstwie 
społecznym dochodu (zysku). Owszem, wpływa ona na poziom przychodów, ale co do zasady 
powinny być one równe poniesionym w toku realizacji zadania publicznego kosztom. 
Wydaje się zatem, że w dłuższej perspektywie ten tryb pozyskiwania zleceń i finansowania 
działalności przedsiębiorstwa społecznego – wyłączając aspekt realizacji ważnych celów 
społecznych – powinien stanowić jedynie funkcję uzupełniającą i wspierającą np. dla utrzymania 
odpowiedniej płynności finansowej, zapewniania ciągłości działań czy zdobycia doświadczenia. 
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Najpopularniejszą formą dotacji jest dofinansowanie – nazywane wsparciem realizacji zadania lub 

projektu. Od podmiotu wymaga się wtedy, że część kosztów realizacji zadania (zwykle określoną 

procentowo) pokryje on ze środków własnych – w gotówce lub poprzez pracę wolontaryjną. O wiele 

rzadziej stosuje się formę powierzania: czyli sfinansowania kosztów realizacja zadania lub projektu 

w całości z pieniędzy pochodzących z dotacji. 

Dotacje udzielane na realizację zdań publicznych mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od 

administracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych 

instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznaje je np. Komisja Europejska poprzez różne instytucje). 

Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej. 

Województwo podlaskie 
Możliwość pozyskiwania środków w ramach realizacji zadań publicznych przez przedsiębiorstwa 
społeczne w województwie podlaskim nie rożni się niczym w stosunku do innych regionów. 
Dla sprawnego pozyskiwania środków w ten właśnie sposób kluczowa wydaje się wola i decyzja 
grantodawców. W pierwszej kolejności należą do nich jednostki samorządu terytorialnego (JST), 
które podejmują decyzję w jakim trybie zlecić realizację zadań publicznych – wg ustawy o pożytku 
czy zgodnie z prawem zamówień publicznych. 
W praktyce JST zdecydowanie częściej wybierają ten drugi sposób realizacji zadań:  

• uzasadniając, iż jest on bezpieczniejszy dla nich z punktu widzenia potencjalnych kontroli 
(np. ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej tzw. RIO), 

• wskazując na niewystarczający potencjał organizacji i przedsiębiorstw społecznych 
zdolnych do należytego wykonania zadań publicznych, 

• obawiając się oskarżeń o brak przejrzystości, niekonkurencyjność oraz preferowanie 
określonej grupy wykonawców, 

• lub zwyczajnie nie wiedząc jak skutecznie przeprowadzić zlecenie zadania publicznego. 
 
Informacje praktyczne dla przedsiębiorstw społecznych 
Chociaż w praktyce prowadzenie rozwiniętej działalności gospodarczej i jednoczesna realizacja 
zadań publicznych nie jest łatwa to pogodzenia, gdyż wymaga w pierwszej kolejności posiadania 
odpowiednich zasobów osobowych, to jednak warto uwzględniać ten tryb pozyskiwania zleceń. 
Dzięki niemu możliwa jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów skutkująca obniżeniem ryzyka 
gospodarczego. 
Co sprzyja realizacji zadań publicznych przez przedsiębiorstw społeczne? 

• dojrzałość JST, a w pierwszej kolejności włodarzy dostrzegających korzyści społeczne 
i ekonomiczne realizacji zadań publicznych w ten właśnie sposób, 

• kompetencje pracowników JST odnośnie stosowani tego trybu zleceń, 

• dobre relacje przedsiębiorstw społecznych z samorządem lokalnym, 

• wysoka jakość oferowanych usług przez przedsiębiorstwa społeczne, 

• konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych w zakresie cen za oferowane usług. 
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Dotacje bezzwrotne 
Bezzwrotna forma finansowani przedsiębiorstw społecznych ma kluczowe znaczenie zwłaszcza tam, 

gdzie specyfika działalności wymaga poniesienia na początku określonych nakładów inwestycyjnych 

niezbędnych chociażby do wykonania adaptacji pomieszczeń, zakupu wyposażenia, specjalistycznych 

usług szkoleniowych czy kursów zawodowych. Konieczność poniesienia tych nakładów stanowi 

swoistą barierę wejścia na rynek dla tworzących się podmiotów. Dotacje bezzwrotne stwarzają 

możliwość jeśli nie całościowego to jednak częściowego sfinansowania początkowych kosztów 

związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia i jak każde rozwiązanie maja swoje mocne i słabe 

strony. 

Dotacje unijne udzielane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowi lokalną podstawę systemu wsparcia dla 

ekonomii społecznej. OWES nie posiada osobowości prawnej, ale jest to podmiot lub partnerstwo 

posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące 

łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. 

Z pomocy OWES korzystać mogą: 

• podmioty ekonomii społecznej, ich kadra zarządzająca oraz pracownicy; 

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• osoby planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w podmiocie 
ekonomii społecznej; 

• osoby prawne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej; 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• przedsiębiorstwa; 

• inne osoby z otoczenia sektora ekonomii społecznej i osoby zainteresowane ekonomią 
społeczną. 

Usługi świadczone przez OWES to usługi: 

• animacji lokalnej, 

• inkubacji, 

• wsparcia biznesowego. 

Na wsparcie finansowe udzielane w ramach OWES składa się: 

 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe) na tworzenie 
miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie 
nowych przedsiębiorstw społecznych; 

 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na tworzenie miejsc pracy dla osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w istniejącym przedsiębiorstwie 
społecznym; 

 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na tworzenie miejsc pracy dla osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, 
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. 

Dotacje udzielane przez OWES są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
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Województwo podlaskie 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim funkcjonują w ramach 4 
subregionów: 

• białostockiego  

• bielskiego 

• suwalskiego 

• łomżyńskiego 
W praktyce oznacza to, że nowotworzone lub istniejące przedsiębiorstwo społeczne może 
otrzymać wsparcie tego OWES w zależności na terenie którego subregionu się mieści. 
 

 
 
Funkcjonujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim: 
 
Subregion białostocki – OWES Białystok 

• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (lider) 
http://owop.org.pl/  
tel. 85 675 21 58 

• Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 
http://www.fir.org.pl/  

tel. 85 654 58 97 

 
Subregion bielski – OWES Bielski 

• Nie wyłoniono operatora  
 
Subregion suwalski – OWES Suwałki 

• Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (lider) 
http://pryzmat.org.pl/kontakt/ 
tel. 87 565 02 58 

• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 
http://www.frp.pl  
tel. 87 565 13 86 

• Stowarzyszenie Euroregion Niemen 

http://owop.org.pl/
http://www.fir.org.pl/
http://pryzmat.org.pl/kontakt/
http://www.frp.pl/
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http://www.niemen.org.pl/ 
tel. 87 565 36 71   

• Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. 
http://park.suwalki.pl/wordpress/pl/strona-glowna/ 
tel. 87 564 22 00 

 
Subregion łomżyński 

• Stowarzyszenie Europartner AKIE (lider) 
http://nowy.europartner-akie.pl/ 

tel. 85 732 02 58 

• Powiat Zambrowski 
http://www.powiatzambrowski.com/ 
tel. 86 271 24 18 

• Powiat Kolneński 
http://www.powiatkolno.pl/ 
tel. 86 278 24 29 

 
Na jakie wsparcie finansowe może liczyć ze strony OWES przedsiębiorstwo społeczne: 

 bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw 
społecznych  

> dotacje inwestycyjne: maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 100 000 zł na 
podmiot;  

> wsparcie pomostowe w formie finansowej w formie comiesięcznej dotacji 
w kwocie do 1 tys. zł na utworzone miejsce pracy. 

 bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym 

> dotacje inwestycyjne: maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 100 000 zł na 
podmiot. 

 
Na co można przeznaczyć dotacje? 
Celem dotacji jest tworzenie miejsc pracy w w/w podmiotach. Dotacje mogą być przeznaczona na 
pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej, przy 
czym: 

• wsparcie finansowe – m.in. na środki trwałe, wyposażenie niezbędne do prowadzenia 
działalności, 

• wsparcie pomostowe – na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania (w okresie minimum 6, 
a maksymalnie 12 miesięcy). 

 
 

Dotacje ze środków publicznych 
Oprócz wsparcia udzielanego przez OWES istnieje także możliwość uzyskania dotacji z Funduszu 

Pracy czyli ze środków publicznych. Udzielaniem tego typu wsparcia zajmują się urzędy pracy 

funkcjonujące w każdym z powiatów.  

Wsparcie o którym mowa ograniczone jest jednak jedynie do spółdzielni socjalnych. Osoby chcące 

założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie 

http://www.niemen.org.pl/
http://park.suwalki.pl/wordpress/pl/strona-glowna/
http://nowy.europartner-akie.pl/
http://www.powiatzambrowski.com/
http://www.powiatkolno.pl/
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działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej  4-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej. Z kolei osoby chcące przystąpić 

do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu Pracy w wysokości                          

3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka. 

Innym funduszem w ramach którego można starać się o dotację na przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoba 

niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo 

poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać środki na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej w wysokości nie wyższej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

W praktyce uzyskanie dotacji z Funduszy Pracy czy też z PFRON okazuje się bardzo trudne. Jest to 

związane z jednej strony z ograniczoną dostępnością tychże środków z drugiej z ich zabezpieczeniem, 

zwłaszcza jeśli urząd postawi wymóg dwóch poręczycieli o określonych dochodach. 

Województwo podlaskie 
Fundusz Pracy 
Starając się o dotację w ramach Funduszu Pracy należy zgłosić się powiatowego urzędu pracy 
w powiecie, w którym zarejestrowana będzie spółdzielnia socjalna. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Osoby z niepełnosprawnością starające się o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 
powinny zgłosić się od Oddziału Podlaskiego PFRON 
http://www.pfron.org.pl/pl/pfron/oddzialy-funduszu/oddzial-podlaski/36,Oddzial-Podlaski.html  
 
  

http://www.pfron.org.pl/pl/pfron/oddzialy-funduszu/oddzial-podlaski/36,Oddzial-Podlaski.html
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Instrumenty zwrotne 
Oprócz opisanego powyżej systemu dotacji coraz większą popularnością wśród podmiotów ekonomii 

społecznej cieszą się pożyczki oraz inne instrumenty zwrotne jako źródła finansowania działalności 

gospodarczej. 

Preferencyjna pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej 
Środki, z których udzielane są preferencyjne pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego operatorów finansowych. Pod koniec 2016 r. Bank 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Beneficjenta Systemowego w Projekcie dokonał 

wyboru dwóch operatorów, którzy udzielają tego typu pożyczek. Łączna kwota przeznaczona na 

pożyczki wynosi 28,7 mln zł. 

Rolę operatorów pełnią: 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (www.tise.pl) 

• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (www.frw.pl) 

Operatorzy oddzielają pożyczek w ramach pięciu makroregionów w Polsce: 

Makroregiony TISE: 

• I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) 

• II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie) 

• IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) 

• V (woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) 

Makroregion FRW: 

• III (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) 

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 

250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów 

i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: 

Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności 

Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ). 

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność 

nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak 

i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój). 

Na co można uzyskać pożyczkę? 

• na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej, 

• zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź 
modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną 
działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków 
transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES; 
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• bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, 
kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.); 

• rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu 
zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu 
rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności; 

• tworzenie nowych miejsc pracy 
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych. 

Warunki jakie musi spełnić pożyczkobiorca 

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę: 

• posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą 
może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny); 

• spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy; 
• ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego; 
• przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne; 
• wykażą realne źródła spłaty zobowiązań; 
• nie mają zaległości w US, ZUS. 

Województwo podlaskie 
Województwo podlaskie razem w lubelskim i podkarpackim stanowi osobny makroregion, 
w którym operatorem udzielającym pożyczek jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomiczny 
(TISE). TISE nie dysponuje siecią własnych placówek w regionach, ale udziela pożyczek 
bezpośrednio poprzez swoją centralę w Warszawie lub przy pomocy współpracujących 
pośredników. 
 
Na Podlasiu partnerami programu prowadzącymi jednocześnie punkty informacyjne są: 
 

• Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok 

• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Modlińska 6 lok. U3,  
15-066 Białystok 

• Fundusz Wschodni ul. Piękna 1, 15-282 Białystok 
 
W przypadku zainteresowania pożyczką polecamy bezpośredni kontakt z TISE. Dane kontaktowe 
oraz najważniejsze informacje o warunkach pożyczkowych dostępne są na stronie pośrednika: 
https://tise.pl/  
Aktualnie, w ofercie TISE dostępne są dwa podstawowe rodzaje pożyczek: 
 
POŻYCZKA NA START 

Maksymalna kwota 

Do 100000 PLN. 

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch 
pożyczek. Ich  łączna wartość nie może 
przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka 
musi być przeznaczona na utworzenie miejsc 

POŻYCZKA NA ROZWÓJ 

Maksymalna kwota 

Do 500000 PLN. 

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej 
pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość 
nie przekroczy 1 mln PLN. 

https://tise.pl/
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pracy. 

Maksymalny okres pożyczki 

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy 

Oprocentowanie roczne 

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy 
redyskonta weksli NBP*.  Wysokość 
oprocentowania może zostać obniżone                     
o w przypadku, gdy jednym z celów 
realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

Wymagane zabezpieczenia 

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco 
z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne 
stosowane przez TISE formy zabezpieczenia 

Koszt pożyczki 

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi 
pożyczki. 

 

Maksymalny okres pożyczki 

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy 

Oprocentowanie roczne 

Pożyczka do kwoty 100 tys. PLN: 

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy 
redyskonta weksli NBP* Wysokość 
oprocentowania może zostać obniżona 
o połowę w przypadku, gdy jednym z celów 
realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

Pożyczka powyżej kwoty 100 tys. PLN: 
oprocentowanie pożyczki ustalane jest jako 
oprocentowanie rynkowe (max. 8%), które 
może ulec obniżeniu w przypadku, gdy jednym   
z celów realizowanego przedsięwzięcia jest 
utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy. 
Oprocentowanie to może zostać obniżone 
maksymalnie do poziomu stopy redyskonta 
weksli NBP*. Niższe oprocentowanie jest 
wynikiem przyznania dotacji do 
oprocentowania 

Wymagane zabezpieczenia 

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco 
z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne 
stosowane przez TISE formy zabezpieczenia 

Koszt pożyczki 

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi 
pożyczki. 

* Na dzień 29 grudnia 2016 stopa redyskonta 
weksli NBP wynosiła 1,75% 

 

 

Fundusze poręczeniowe 
Jeszcze innym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych są fundusze 

poręczeniowe, których głównym zadaniem jest udzielanie: 
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• poręczeń kredytowych - stanowiących prawną formę zabezpieczenia spłaty kapitału 

transakcji kredytowej; 

• poręczeń wadialnych – dopuszczonych prawem form wniesienia wadium w postępowaniu 

przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień 

publicznych (PZP); 

• poręczeń należytego wykonania umowy - zabezpieczających prawidłowe wykonania umowy 

w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych 

w późniejszym terminie. 

Z punktu widzenie przedsiębiorstw społecznych fundusze poręczeniowe mogą mieć istotne znaczenie 

w zakresie zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W praktyce, ciągle jeszcze 

przedsiębiorstwa społeczne nie umieją w pełni korzystać z tego typu instrumentów i ich 

wykorzystanie jest bardzo ograniczone. 

Województwo podlaskie 
Przykładem funduszu poręczeniowego funkcjonującego w województwie podlaskim jest Podlaski 
Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP). PFP jest spółką Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 
utworzoną w 1995r. w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. 
PFP udziela: 

• poręczeń kredytowych; 
• poręczeń wadialnych; 
• poręczeń należytego wykonania umowy. 

Celem działania funduszu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Więcej informacji na temat działalności funduszu można znaleźć na stornie internetowej: 
http://poreczenia.com.pl/  
 

Inne 
Oprócz opisanych powyżej kluczowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych 

istnieją także inne, które z punktu widzenia długofalowej działalność przedsiębiorstwa mają o wiele 

mniejsze znaczenie. Warto jednak o nich pamiętać jak o źródłach uzupełniających. 

Składki 
Możliwość pobierania składek dotyczy w pierwszej kolejności stowarzyszeń. Mogą one bowiem 

częściowo opierać swoje finanse na składkach członkowskich. Co więcej, zbieranie składek jest ich 

obowiązkiem, chociaż brak jest jednocześnie sankcji za niewykonywanie tego obowiązku. Zasady 

pobierania składek członkowskich reguluje statut stowarzyszenia. 

Pieniądze pochodzące ze składek mogą być przeznaczane na dowolne cele statutowe. Nie 

odprowadza się od nich podatku dochodowego. Wyjątkiem jest użycie pieniędzy ze składek do 

prowadzenia działalności gospodarczej (np. na pokrycie straty) – wtedy odprowadza się od nich 

podatek dochodowy. 

Darowizny 
Stowarzyszenie, fundacja a także organizacja kościelna może otrzymywać darowizny na dowolne 

działania. Darowizny mogą być przekazywane w formie gotówki lub rzeczy od firm, osób prywatnych 

http://poreczenia.com.pl/
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lub innych organizacji. „Darowizna” zakłada, że darczyńca przekazuje coś, co do niego należy 

i w zmian za swój dar nic nie otrzymuje od organizacji. 

Darowiznę przekazuje się na podstawie umowy. Pieniężne mogą być przekazane gotówką, jednak 

jeśli darczyńca chce odliczyć ją od podstawy opodatkowania (dochodu), musi dokonać wpłaty na 

konto organizacji. Drugim warunkiem skorzystania z odliczenia podatkowego, związanego 

z przekazaniem darowizny, jest to, by przekazać ją na cele statutowe (dla których organizacja została 

powołana i które są opisane w statucie). 

1% 
Organizacje działające w obszarze pożytku, mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku 

publicznego (OPP). Dzięki uzyskaniu wspomnianego statusu mogą starać się, by podatnicy wskazali je 

jako uprawnione do otrzymania od państwa 1% procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Prawo do otrzymywania 1% podatku mają te OPP, które znajdują się w internetowej bazie, 

prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiadanie statusu OPP łączy się 

ściśle z obowiązkiem składania corocznie sprawozdania, informującego na co przeznaczone zostały 

pieniądze pozyskane w ramach 1%. 
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Podsumowanie 
  
Analizując możliwe źródła finansowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w tym 

w województwie podlaskim, należy podkreślić, że w związku z wielością form prawnych podmiotów 

ekonomii społecznej mamy również bardzo zróżnicowane możliwości ich finansowania. 

Paradoksalnie nie idzie to w parze z elastycznością przepisów regulujących działalność PES, ale raczej 

sprzyja tworzeniu pewnego typu chaosu informacyjnego i mocno skomplikowanego systemu.  

Niewątpliwie, cenną próbę uporządkowania opisywanego obszaru stanowi Krajowy Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej będący pierwszym dokumentem o tak strategicznym znaczeniu i ogólnopolskim 

zasięgu. Wydaje się on jednak niewystarczający wobec braku odpowiednich regulacji ustawowych, 

bez których przedsiębiorczość społeczna ciągle napotykać będzie na niezrozumienie i bariery 

rozwojowe, w tym te dotyczące sposobów finansowania. Dodatkowo, powagi sytuacji dodaje fakt, iż 

wraz z zakończeniem obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej zapewne mniej będzie 

środków na rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Mamy zatem coraz mniej czasu na wypracowanie 

trwałych i efektywnych rozwiązań uniezależniających przedsiębiorczość społeczną od pieniędzy 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Mając więc na uwadze trwały rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 

celowe wydaje się podejmowanie wszelkich starań w kierunku coraz większej ich ekonomizacji, 

rozumianej jako zdolności do podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do innych 

podmiotów na otwartym rynku. Chodzi przecież o to, aby ekonomia społeczna nie była formą mniej 

lub bardziej ukrytych dotacji, ale mechanizmem reintegracji społecznej i zawodowej. 


