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Słowniczek – wykaz ważniejszych skrótów używanych w dokumencie  

CIS – centrum integracji społecznej  

EFS – Europejski Fundusz Społeczny  

ES – ekonomia społeczna  

FIO – fundusz inicjatyw obywatelskich  

IPR – Indywidualny program rehabilitacji 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

KIS – klub integracji społecznej  

KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  
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OPS/GOPS/MGOPS – GMINNY/ MIEJSKO-GMINNY/ ośrodek pomocy społecznej  

OWES – ośrodek wsparcia ekonomii społecznej  

PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie  

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PES – podmioty ekonomii społecznej  

PS – przedsiębiorstwa społeczne  

PUP – powiatowy urząd pracy  

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

SPS – spółdzielnia socjalna 

SPSW – Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 

WTZ – warsztat terapii zajęciowej 

WPRES – Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim 

na lata 2013-2020  

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy  

ZAZ – zakład aktywności zawodowej 

ZPChr – zakład pracy chronionej 
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WPROWADZENIE 

Cel, zakres i porządek ekspertyzy 

Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie możliwości wsparcia w obszarze ekonomii 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W sposób kompleksowy opisane 

zostały tu poszczególne typy PES – KIS, CIS, WTZ, ZAZ, spółdzielnie socjalne (tworzone 

przez osoby fizyczne i prawne), fundacje, stowarzyszenia oraz OWES i ich rola w procesie 

wspierania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w powrocie w nurt życia 

społecznego i zawodowego. 

We wprowadzeniu zarysowano proces rozwoju ES na przestrzeni ostatnich lat, zawarto 

najważniejsze z punktu widzenia ekspertyzy definicje oraz wskazano na kluczową rolę ES dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W części pierwszej opisane zostały różne typy 

podmiotów ekonomii społecznej. Kolejność opisu nie jest tu przypadkowa – ekspertyza 

rozpoczyna się od ukazania ważnej roli we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przez OWES1. Następnie pokazano PES, zaczynając od KIS (które są pierwszym, 

podstawowym typem jednostki przywracającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

w nurt życia społecznego), CIS (kolejny etap reintegracji, nastawiony już na aktywizację 

zawodową); WTZ (zajmujące się rehabilitacją społeczną i zawodową osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które nie są zdolne do 

podjęcia pracy), ZAZ (gdzie odbywa się już przede wszystkim aktywizacja zawodowa, 

przygotowująca osobę z niepełnosprawnością do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy); 

poprzez spółdzielnię socjalną (która już stawia na większą samodzielność osób w niej 

pracujących). Opis kończy prezentacja fundacji i stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw 

społecznych w formie spółek z o.o. non-profit, które dają możliwość samozatrudnienia, 

angażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych także innych ludzi. W części 

drugiej w sposób schematyczny zaprezentowane zostały ścieżki wsparcia dla osób 

z poszczególnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Część ta stanowi 

uporządkowanie opisanych w części pierwszej treści poprzez graficzne przedstawienie ścieżki 

z jednego typu podmiotu do drugiego, jaką przechodzi osoba zagrożona wykluczeniem 

społecznym. 

Rozwój ekonomii społecznej w Polsce 

Dokładnie dwadzieścia lat temu ekonomia społeczna została wpisana do katalogu głównych 

kierunków polityki na rzecz zatrudnienia2. Od początku XXI wieku coraz więcej państw 

europejskich zaczyna dostrzegać w ekonomii społecznej szansę na rozwiązanie problemów 

społecznych. 

Inicjatywa EQAL, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

można określić jako kamienie milowe w procesie rozwoju systemu ekonomii społecznej 

                                                           
1 Choć OWES nie są podmiotami ekonomii społecznej, autorzy zdecydowali się pokazać te jednostki ze względu 

na ich rolę w rozwijaniu ekonomii społecznej w Polsce. Dzięki OWES osoba zagrożona wykluczeniem 

społecznym otrzymuje narzędzia pozwalające na utworzenie własnego przedsiębiorstwa społecznego. 
2 Miało to miejsce podczas Europejskiego Szczytu w Luksemburgu. Zob. KPRES, s. 6. 
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w Polsce. Na przestrzeni czternastu lat Polska dokonała znaczących zmian, doceniła potencjał 

ES rozumianej jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i postawiła na jej 

rozwój. W 2014 roku uchwalony został Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – 

dokument rządowy, który wyznacza kluczowe kierunki rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej w Polsce. 

Najważniejsze definicje 

Ekspertyza pokazuje wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie 

z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 1828) do 

osób tych zaliczamy następujące grupy: 

• bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

• uzależnieni od alkoholu; 

• uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających; 

• chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

• długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

• zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej; 

• osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

KPRES definiuje ekonomię społeczną jako „sferę 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”3. Chcąc zatem opisać możliwości wspierania w obszarze ekonomii 

społecznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, należy wskazać, jakie podmioty 

zgodnie z KRPES mieszczą się w katalogu podmiotów ekonomii społecznej. 

                                                           
3 KPRES, s. 15. 
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Rys. 1. Podmioty ekonomii społecznej wg KPRES. 

 

W poszczególnych kategoriach mieszczą się, według KPRES:  

• przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; 

• podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, 

ale mogą przygotowywać do prowadzenia przedsiębiorstwa lub do pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym, albo też być prowadzone jako usługa na rzecz 

społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne; 

• podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność 

ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku 

ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną 

i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami 

społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując 

również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku; 

• podmioty sfery gospodarczej (…) Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego:  

✓ organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych;  

✓ zakłady aktywności zawodowej; 

✓ spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie; 

✓ pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. 

Jednym z najważniejszych rezultatów, które zakłada KPRES, jest utworzenie 35 tysięcy 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 2020 roku. By jednak ten wynik osiągnąć, 

rozwój ES w Polsce powinien w znacznym stopniu opierać się na budowaniu świadomości 

społecznej w tym obszarze, zachęcającej do partycypowania w życiu społecznym 

i zawodowym. 
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Ekonomia społeczna dla województwa podlaskiego 

Pod względem rozwoju gospodarczego województwo podlaskie należy do najsłabiej 

rozwiniętych regionów Unii Europejskiej4. Jest to również region o wysokim zagrożeniu 

ubóstwem. Jak wskazano w Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 

2020, w IV kwartale 2012 roku odsetek osób biernych zawodowo był bliski 50%, a stopa 

bezrobocia rejestrowanego wynosiła 14,7%, czyli o 1,3% więcej niż ogólna krajowa5. 

Ważnym narzędziem służącym rozwiązywaniu problemów społecznych oraz rozwoju 

społeczno-gospodarczego na Podlasiu jest ekonomia społeczna. Opracowany w 2012 roku 

Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 

2013-2020 jako cel główny wskazuje zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju 

regionu. Wśród priorytetów znajduje się: 

1. promocja i edukacja ekonomii społecznej; 

2. rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 

oraz tworzenie nowych; 

3. wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii 

społecznej. 

                                                           
4 Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020, Białystok 2014, s. 24. 
5 Tamże, s. 56. 
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CZĘŚĆ 1. RODZAJE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

Jak już zaznaczono we wprowadzeniu, OWES nie jest podmiotem ekonomii społecznej, 

jednak ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa w rozwijaniu systemu ES, postanowiono 

przybliżyć działalność tych instytucji.  

OWES to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Świadczy 

usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkoli osoby 

zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej 

organizacji pozarządowej. 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej warunkiem prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-

2020 jest otrzymanie akredytacji. 

Akredytacja posłużyć ma zidentyfikowaniu tych 

OWES, które świadczą usługi o najwyższej 

jakości, których działania przynoszą wymierne 

i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Wiąże się to 

z tym, że środki unijne na funkcjonowanie OWES 

będą przekazywane tylko tym podmiotom, które 

pozytywnie przejdą proces akredytacji. 

Za kluczowe uznano: 

• doświadczenie OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizację 

usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie; 

• kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i kwalifikacje; 

• osiągane dotychczas rezultaty (m. in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii 

społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc pracy). 

Komitet Akredytacyjny składa się z przedstawicieli ministerstw oraz instytucji państwowych 

i samorządowych, a także przedstawicieli sektora. 

Zadania Akredytowanego OWES kierowane są do następujących odbiorców:  

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu m.in.: 

niepełnosprawności, korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, przebywania 

w pieczy zastępczej, zakwalifikowane w PUP do III profilu pomocy) zainteresowane 

założeniem przedsiębiorstwa społecznego lub podjęciem pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym; 

• kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (tj.: spółdzielni 

socjalnych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, 

inwalidów i niewidomych, spółek non-profit); 

• przedstawiciele osób prawnych (tj.: JST, organizacji pozarządowych, kościelnych 

osób prawnych) planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego; 
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• podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty reintegracyjne (tj. CIS, KIS, WTZ, 

ZAZ); 

• szkoły. 

W zależności od statusu i potrzeb zainteresowanym osobom i grupom OWES oferuje: 

• w ramach inkubacji: 

✓ ścieżkę szkoleniową; 

✓ wizyty studyjne; 

✓ kursy zawodowe;  

✓ udzielenie dotacji na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie 

społecznym; 

✓ wsparcie pomostowe finansowe; 

✓ wsparcie pomostowe niefinansowe (mentoring, zindywidualizowane doradztwo); 

• w ramach animacji: 

✓ zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii społecznej w szkołach; 

✓ wizyty studyjne dla partnerów lokalnych, przedstawicieli NGO, JST, podmiotów 

ekonomii społecznej (PES); 

✓ wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów i grupy ds. promocji; 

✓ dni ekonomii społecznej, targi ekonomii społecznej; 

✓ spotkania sieciujące dla PES; 

• w ramach wsparcia reintegracji i istniejących przedsiębiorstw: 

✓ staże dla osób z niepełnosprawnością; 

✓ szkolenia dla PES reintegracyjnych; 

✓ szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą; 

✓ szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej; 

✓ spotkania sieciujące dla PES reintegracyjnych; 

✓ usługi księgowe dla PS; 

✓ doradztwo prawnika; 

✓ doradztwo specjalisty ds. marketingowych wraz z pakietem narzędzi 

marketingowych; 

✓ doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla PES prowadzących działalność 

gospodarczą oraz dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności 

gospodarczej; 

✓ doradztwo specjalistyczne dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz 

dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej; 
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✓ poradnictwo specjalistyczne wg zdiagnozowanych potrzeb odbiorców (np. 

psycholog, asystent ON); 

• szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej; 

• szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą. Zakres szkoleń: 

✓ księgowość i rachunkowość; 

✓ źródła i metody pozyskiwania środków na działania organizacji; 

✓ sprawozdawczość merytoryczna i finansowa; 

✓ zarządzanie fundacjami, stowarzyszeniami (menedżer ekonomii społecznej); 

✓ zarządzanie projektem, organizacją, rozwój przedsiębiorczości; 

✓ zakładanie i prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej; 

✓ zawiązywanie i rozwój partnerstw i lokalnych sieci współpracy; 

✓ warsztaty partnerstwa lokalnego; 

✓ marka i public relations w organizacjach pozarządowych; 

✓ tworzenie podmiotów ekonomii społecznej; 

✓ biznes w podmiotach ekonomii społecznej. 

Z powyższego widać, że OWES oferuje szeroki zakres usług dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Osoba ta dzięki OWES ma nie tylko szansę na wzięcie udziału 

w szkoleniach, programach stażowych, ale także na utworzenie własnego przedsiębiorstwa 

społecznego (w którym stwarza sobie również możliwość samozatrudnienia). OWES działają 

subregionalnie w całej Polsce, współpracując z lokalnie działającymi PES i instytucjami 

rynku pracy czy wspierającymi rozwój ES. Posiadają informacje o możliwościach 

skorzystania przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym także z innych form wsparcia 

oferowanych chociażby przez PUP czy PCPR. Rola OWES nie mogła zatem zostać 

w niniejszej ekspertyzie pominięta. 

  

Klub integracji społecznej 

Pierwszym etapem przywracania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w nurt życia 

społecznego jest KIS. To właśnie tu główny nacisk kładzie się na społeczny aspekt 

rehabilitacji. Uczestnicy KIS zdobywają przede wszystkim umiejętności „miękkie” (jak np. 

funkcjonowanie w grupie), z pomocą specjalistów – prawnika, psychologa, lekarza – próbują 

pokonać problemy życiowe i przygotować się do powrotu na rynek pracy. 

Działalność KIS reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, która 

określa warunki ich tworzenia, cele i zasady funkcjonowania oraz wymogi sprawozdawcze. 

Klub taki może utworzyć gmina, organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący 

działalność pożytku publicznego (w tym m.in. podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie 

socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze non-



Podmioty ekonomii społecznej jako narzędzie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

11 

 

profit). Powołany do działania KIS nie posiada odrębnej osobowości prawnej i funkcjonuje 

jako niesamodzielna jednostka organizacyjna podmiotu tworzącego.  

Zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym cele działalności KIS są ukierunkowane 

na reintegrację społeczną i zawodową uczestników, czyli służą odbudowaniu i podtrzymaniu 

u beneficjentów umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz zdolności do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy. W praktyce większość KIS koncentruje się na działaniach 

w obszarze reintegracji społecznej, świadomie pomijając lub ograniczając prozatrudnieniowy 

aspekt działalności. Wpływ na ukształtowanie takiej praktyki ma z jednej strony sytuacja 

finansowa KIS. W większości przypadków Kluby dysponują ograniczonym budżetem, który 

nie pozwalana na efektywne prowadzenie działalności w obszarze reintegracji zawodowej. 

Z drugiej strony jest to też po części przynajmniej wyraz świadomego założenia, że rolą KIS 

jest interwencja na najgłębszym poziomie i w najtrudniejszych przypadkach, czyli tam gdzie 

brak gotowości uczestnika do podjęcia pracy wyklucza możliwość efektywnego stosowania 

instrumentów prozatrudnieniowych. Zgodnie z powszechnymi wśród kadry KIS 

przekonaniami skuteczna reintegracja zawodowa musi być poprzedzona odbudową zdolności 

beneficjenta do uczestnictwa w życiu społecznym i powinna być prowadzona po zakończeniu 

programu KIS bądź to w wyspecjalizowanych (i dysponujących odpowiednimi narzędziami) 

podmiotach aktywizacyjnych – zwłaszcza w CIS. 

Uczestnicy KIS to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których była mowa we 

wprowadzeniu. Warto też zauważyć, że wiele form wsparcia oferowanych przez KIS 

dedykowanych jest także osobom z otoczenia uczestników – członkom rodziny lub 

przedstawicielom społeczności lokalnej. Każdy z uczestników zostaje objęty kontraktem 

socjalnym – rodzajem umowy zawartej pomiędzy pracownikiem socjalnym i uczestnikiem, 

zawierającym diagnozę sytuacji uczestnika, określenie celów i zakładanych rezultatów 

uczestnictwa oraz precyzującym wzajemne zobowiązaniu obu stron. Kontrakt taki podlega 

cyklicznym ocenom i aktualizacjom. 

Proces rekrutacji kandydatów powinien zostać wykorzystany nie tylko do selekcji przyszłych 

uczestników, ale również pierwszej diagnozy zarówno ich dysfunkcji i ograniczeń, jak 

i predyspozycji oraz umiejętności. Diagnoza powinna być dokonywana w miarę możliwości 

przez zespół interdyscyplinarny (np. pracownik socjalny, psycholog i doradca zawodowy). 

Włączenie diagnozy do procesu rekrutacji pozwala na indywidualizację planowanego 

wsparcie już od pierwszego etapu uczestnictwa. 

Uczestnicy w KIS otrzymują wsparcie o charakterze indywidualnym, grupowym 

i środowiskowym. Każdy z uczestników powinien zostać objęty indywidualną pracą socjalną. 

Większość KIS oferuje uczestnikom indywidualne wsparcie psychologiczne (w formie 

konsultacji, dyżurów), a niekiedy również wsparcie terapeutyczne, prawne (w szczególności 

w stosunku do osób zadłużonych lub osób z niepełnosprawnością w zakresie przysługujących 

im praw) czy spotkania z doradcą zawodowym. 

Zajęcia grupowe dotyczą przede wszystkim funkcjonowania grup wsparcia oraz grup 

samopomocowych, a także warsztaty psychologiczne w zakresie rozwijania umiejętności 

psychospołecznych. 
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KIS oferować może również działania w obszarze reintegracji zawodowej – szkolenia 

zawodowe, praktyki, staże i prace społecznie użyteczne. Często do programu włącza się 

również elementy pośrednictwa pracy i treningu pracy – usługi o charakterze asystenckim, 

w których pracownik KIS asystuje uczestnikowi na etapie poszukiwania pracy, prowadzenie 

rozmów kwalifikacyjnych, a niekiedy również w pierwszym okresie zatrudnienia. 

Okres uczestnictwa w KIS ustalany jest indywidualnie z każdą osobą. Zwykle przyjmuje się, 

że uczestnictwo w KIS ma charakter procesowy i ciągły. Uczestnicy korzystają z więcej niż 

jednej formy wsparcia i spędzają w KIS (w zależności od realizowanego programu) od 1 lub 

2 dni w tygodniu do nawet 5 dni w tygodniu. Status absolwenta KIS uczestnik może jednak 

uzyskać dopiero po upływie 6 miesięcy. 

Uczestnik KIS nie otrzymuje żadnego wynagrodzenie. Niekiedy KIS pokrywa koszty dojazdu 

na zajęcia oraz – w przypadku, zajęć trwających kilka godzin – zapewnia uczestnikom 

poczęstunek.  

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wskazuje na następując możliwości finansowania 

działalności KIS: 

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;  

• dotacje pochodzące z dochodów własnych gminy.  

W większości przypadków KIS finansowane są ze środków gminy przeznaczonych na 

realizację zadania własnego (w przypadku KIS prowadzonego przez samorząd) lub 

przekazywanego organizacji pozarządowej w formie konkursu grantowego. Część KIS jest 

finansowana ze środków unijnych, należy jednak pamiętać, że takie finansowanie ma 

charakter okazjonalny. Po zakończeniu realizacji projektu KIS podlegają niejednokrotnie 

likwidacji – stąd też bardzo duża zmienność liczby działających w kraju KIS. Pomimo że KIS 

jest dobrze osadzony w polskim systemie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wciąż nie jest usługą powszechnie dostępną wszystkim potrzebującym. 

 

Centrum integracji społecznej 

Osoba, która zakończy uczestnictwo w KIS, może przejść do CIS. W CIS mniejszą wagę 

kładzie się na reintegrację społeczną (choć w dalszym ciągu jest ona ważna), skupiając się 

bardziej na zawodowym aspekcie reintegracji. Dlatego program CIS stanowi doskonałe 

uzupełnienie działań podejmowanych w KIS. CIS stanowi już pewną namiastkę pracy – 

uczestnicy nie tylko uczą się nawyku pracy, ale też otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę 

w warsztatach. 

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

określa zasady tworzenia, działania i finansowania CIS. Podobnie jak w przypadku KIS, CIS 

mogą być tworzone przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego (tak gminy, jak 

i powiaty). Centra nie posiadają odrębnej od podmiotu tworzącego osobowości prawnej, ale 

ze względu na możliwość prowadzenia działalności przynoszącej dochód powinny być 
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wyodrębnione organizacyjnie i finansowo w taki sposób, by możliwe było określenie 

przychodów, kosztów i wyników finansowych prowadzonej działalności. 

Cele działalności CIS łączą tradycyjne cele działań w obszarze reintegracji społecznej 

i reintegracji zawodowej. W zgodnej opinii wielu ekspertów6 Centra Integracji Społecznej 

w sposób najbardziej harmonijny spośród podmiotów reintegracyjnych (czyli WTZ, ZAZ, 

KIS, CIS i SpS) integrują działania z obu zakresów, łącząc aktywizację społeczną z pomocą 

w odnalezieniu się uczestników na rynku pracy.  

Uczestnikami CIS są osoby z katalogu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z wnioskiem 

o przyjęcie do CIS może się zwrócić samodzielnie osoba zainteresowana lub w jej imieniu 

(i z zachowaniem zasady dobrowolności uczestnictwa) podmiot instytucjonalny, np. KIS, 

organizacja pozarządowa, zakład lecznictwa odwykowego. Wniosek taki jest opiniowany 

przez pracownika socjalnego zatrudnionego w strukturach OPS i po uzyskaniu opinii 

pozytywnej staje się podstawą do wydania przez ten ośrodek lub, w przypadku osób 

bezrobotnych przez urząd pracy, skierowania do uczestnictwa w programie CIS. Następnie 

pracownicy CIS ze skierowanymi osobami przeprowadzają wywiad psychologiczny i socjalny 

oraz podejmują próbę wspólnego ustalenia indywidualnych programów zajęć. 

Początkowo uczestnicy zostają przyjęci do programu na okres próbny trwający 1 miesiąc. Po 

jego pozytywnym ukończeniu program zostaje przedłużony na maksymalnie 11 miesięcy, 

przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. konieczności ukończenia rozpoczętej 

długoterminowej terapii psychologicznej lub trwających przygotowań do uruchomienia przez 

uczestnika samodzielnej działalności gospodarczej) okres uczestnictwa może być przedłużony 

o kolejne 6 miesięcy. 

W trakcie realizacji programu każdy uczestnik spędza w CIS co najmniej 6 i nie więcej niż 

8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, realizując w tym czasie zajęcia określone 

w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego. 

Zajęcia w CIS realizowane są głównie w oparciu o funkcjonowanie grup warsztatowych. 

Każda taka grupa prowadzona jest przez opiekuna (instruktora) zatrudnionego w CIS 

i posiadającego kompetencje zarówno w zakresie realizowania świadczonych przez warsztat 

usług, jak i zarządzania zespołem pracowników. Zadaniem grup warsztatowych jest 

wykonywanie określonego rodzaju działalności (np. usług stolarskich, gastronomicznych, 

krawieckich, opiekuńczych, porządkowych itp.), przy czym w zależności od modelu 

przyjętego w danym CIS działalność ta może mieć charakter podwykonawstwa 

realizowanego na zlecenie podmiotów zewnętrznych lub samodzielnie prowadzonej przez 

CIS działalności handlowej lub wytwórczej. Prowadzona działalność ma charakter 

zarobkowy, ale jej głównym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników, 

dokonująca się w formie praktycznego treningu pracy. Efekt jest w tym przypadku osiągnięty 

nie tylko dzięki treningowi praktycznych umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim 

dzięki przywróceniu uczestnikom nawyku pracy, podniesieniu umiejętności funkcjonowania 

w grupie, treningowi samodzielności oraz wzmocnieniu poczucia sprawczości. Dla uzyskania 

                                                           
6 M. Rymsza, A. Karwacki (red.), Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia 

usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, 

s. 11. 
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tutaj możliwie najwyższej efektywności kluczowe jest odtworzenie na warsztacie realiów 

prawdziwego zakładu pracy. Zarówno wyposażenie warsztatu, jak i zasady obowiązujące 

uczestników nie powinny odbiegać w sposób zasadniczy od standardów obowiązujących na 

otwartym rynku pracy. Efekty zaś pracy warsztatu – wytwory lub usługi powinny podlegać 

normalnej rynkowej ocenie.  

CIS oferują także swoim uczestnikom inne formy wsparcia, jak na przykład: 

• grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne; 

• grupy edukacyjne; 

• kursy zawodowe; 

• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy; 

• praktyki i staże zawodowe. 

Uczestnicy CIS otrzymują wynagrodzenie – tzw. świadczenie integracyjne, wypłacane co 

miesiąc jako odpowiednik wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia została 

ustalona na poziomie zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest niższe w miesięcznym 

okresie próbnym oraz podlega zmniejszeniu za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze większym niż trzy dni 

w miesiącu świadczenie nie jest wypłacane. CIS ma również możliwość wypłaty 

uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia w formie premii motywacyjnej, np. w związku ze 

szczególną aktywnością uczestnika, realizacją trudnego zlecenia lub podejmowaniem się 

dodatkowych działań. 

Każdemu uczestnikowi przysługuje również odzież ochronna oraz posiłek każdego dnia 

faktycznego uczestnictwa w programie. Pomimo że zatrudnienie socjalne nie oznacza 

nawiązania ustawowego stosunku pracy pomiędzy CIS a beneficjentem, okres uczestnictwa 

zaliczany jest do okresu składkowego koniecznego do nabycia uprawnień emerytalnych. 

W ustawie o zatrudnieniu socjalnym jako źródła finansowania działalności CIS zostały 

wskazane:  

1. dotacje pochodzące z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym funduszy 

przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych; 

2. dochody osiągane przez CIS z prowadzonej działalności handlowej, usługowej 

i wytwórczej; 

3. środki z Unii Europejskiej; 

4. Fundusz Pracy (publiczny fundusz przeznaczony na realizację programów rynku 

pracy) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń integracyjnych. 

Z tych źródeł finansowania obligatoryjny charakter ma jedynie pozycja 4. CIS zapewnione 

zatem mają jedynie finansowanie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla 

uczestników, pozyskanie pozostałych środków jest uzależnione m.in. od możliwości dostępu 

do środków UE czy zdolności warsztatów do wypracowywania zysków. 
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Warsztat terapii zajęciowej 

Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym dedykowane są inne 

formy wsparcia niż KIS i CIS. Osoby te ze względu na swoją niepełnosprawność zapewnione 

muszą mieć odpowiednie warunki do rehabilitacji, poczynając od architektonicznych, poprzez 

specjalistyczną kadrę, na możliwości uczestnictwa w rehabilitacji leczniczej kończąc. I tak jak 

KIS był dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pierwszym etapem 

przywracającym kompetencje społeczne, tak WTZ jest taką jednostką dla osób 

z niepełnosprawnościami. Uczestnikami WTZ są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnością ruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zakończyły edukację szkolną oraz posiadają 

w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do terapii zajęciowej.  

Art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa WTZ jako „wyodrębnioną organizacyjnie 

i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 

możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. W świetle powyższej definicji WTZ nie 

jest samodzielnym podmiotem, ale stanowi część większej struktury, która jest wyposażona 

w osobowość prawną. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe WTZ polega przede 

wszystkim na oddzieleniu księgowości warsztatu od księgowości jednostki prowadzącej. Ma 

to ułatwić kontrolę prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na 

dofinansowanie kosztów działalności WTZ. Środki przekazywane WTZ przez PFRON 

gromadzone są na wyodrębnionym przez warsztat rachunku bankowym. O ograniczonej 

samodzielności WTZ przesądza również fakt, że stosunek pracy łączy pracowników WTZ 

z jednostką prowadzącą warsztat, a nie z WTZ. Również zadaniem jednostki prowadzącej jest 

zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego warsztatu. Biorąc pod uwagę powyższe, można 

stwierdzić, że WTZ jest wewnętrzną jednostką organizacyjną podmiotu, który utworzył 

warsztat. 

Zasady funkcjonowania warsztatów, działania podejmowane przez jednostki prowadzące oraz 

przez samorząd powiatowy zostały szczegółowo określone w przepisach ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także 

w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Ustawa o rehabilitacji reguluje 

najważniejsze zagadnienia dotyczące warsztatów, pozostawiając szczegóły w rozporządzeniu, 

w którym zostały określone szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowania WTZ, 

obejmujące zagadnienia dotyczące trybu składania oraz sposobu rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie kosztów tworzenia WTZ, działalności i kosztów wynikających ze 

zwiększonej liczby uczestników WTZ. Ponadto regulacją objęte zostały zagadnienia z zakresu 

działania rady programowej, sposobu dokonywania oceny postępów uczestników oraz 

kontroli WTZ przez samorząd powiatowy. 

Definicja ustawowa WTZ służy nie tylko ustaleniu organizacyjno-prawnego charakteru 

warsztatów, ale pozwala również określić cele jego działania. W świetle postanowień ustawy 

rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 
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w życiu społecznym. W tym zakresie rehabilitacja realizowana jest przede wszystkim przez 

wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, 

wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz poprzez 

kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 

z osobami niepełnosprawnymi. Efektem rehabilitacji społecznej powinno być z jednej strony 

przygotowanie osoby niepełnosprawnej do funkcjonowania w społeczeństwie, z drugiej 

strony przygotowanie społeczeństwa na przyjęcie tej osoby niepełnosprawnej. Warsztat 

powinien realizować ten cel poprzez różne formy włączania swoich uczestników w życie 

społeczności lokalnej. 

Z kolei celem rehabilitacji zawodowej jest nie tyle poszukiwanie pracy, ale przygotowanie 

osoby niepełnosprawnej do pracy przez wyuczenie pewnych umiejętności, które pozwolą 

wykonywać określoną pracę w przyszłości. Rehabilitacja zawodowa realizowana jest także 

poprzez umożliwienie osobie niepełnosprawnej korzystania z poradnictwa zawodowego, 

szkolenia zawodowego czy pośrednictwa pracy. Do realizacji tego celu niezbędne jest 

dokonanie oceny zdolności do pracy oraz ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, 

uzdolnień i zainteresowań, a także prowadzenie poradnictwa zawodowego, uwzględniającego 

ocenę zdolności do pracy. Umożliwia to wybór odpowiedniego zawodu, szkolenia czy 

przygotowania zawodowego dla uczestnika warsztatu. Osoba z niepełnosprawnością powinna 

mieć odpowiednio dobrane miejsce pracy, specjalnie dla niej przystosowane i wyposażone. 

Tę formę rehabilitacji WTZ powinien realizować m.in. poprzez wyposażenie uczestników 

w podstawowe umiejętności i nawyki związane z pracą, co umożliwiają zajęcia prowadzone 

w pracowniach warsztatu, pomoc w znalezieniu pracy oraz poprzez współpracę 

z pracodawcami zatrudniającymi lub zamierzającymi zatrudnić uczestników WTZ. 

Przykładem zaangażowanej współpracy z potencjalnymi pracodawcami jest taka organizacja 

WTZ, w której przy tworzeniu pracowni WTZ uwzględnia się potrzeby lokalnego rynku 

pracy. Struktura pracowni z jednej strony uwzględnia więc możliwości uczestników WTZ 

i ich zasoby, z drugiej natomiast istotne są potrzeby lokalnego rynku pracy i rozwijanie 

umiejętności pożądanych przez potencjalnych pracodawców. Pozwala to na prowadzenie 

w WTZ skutecznej rehabilitacji zawodowej, ukierunkowanej na konkretne stanowiska pracy 

dla imiennie wskazanych uczestników. Przykładem może być organizacja w WTZ pracowni 

ceramicznej albo ogrodniczej, celem przygotowania uczestników WTZ do pracy w zakładzie 

zajmującym się produkcją wyrobów ceramicznych albo odpowiednio spółdzielni zajmującej 

się pielęgnacją terenów zielonych. 

W świetle przepisów ustawy o rehabilitacji uczestnikami WTZ mogą być osoby zaliczone do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz posiadające w orzeczeniu 

o niepełnosprawności wskazania do uczestnictwa w WTZ.  

Terapia zajęciowa uczestników odbywa się w tematycznych pracowniach. Według danych 

PFRON za 2015 rok najczęściej spotykanymi pracowniami w WTZ są: pracownie 

gospodarstwa domowego (93,1%), plastyczne (83,9%), stolarstwa (66,7%), komputerowe 

(62,5%) i krawieckie (61,6%). Pracownik WTZ realizuje terapię w grupach maksymalnie 

pięcioosobowych. Stwarza to możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika.  
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WTZ jest placówką dziennego pobytu. Oznacza to, że każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona lub poświadczona zaświadczeniem lekarskim. Obecność na zajęciach 

uczestników jest codziennie odnotowywana przez instruktorów (pracowników), a informacje 

o frekwencji uczestników zostają również przekazane w sprawozdaniu rocznym z działalności 

WTZ, które jest przekładane do samorządu powiatowego. Czas trwania zajęć wynosi nie 

więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Pracowników WTZ obowiązuje 

8 godzinny czas pracy. Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem 

rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika WTZ przez Radę Programową. 

W WTZ odbywają się również zajęcia uzupełniające: rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, 

muzykoterapia oraz zajęcia rekreacyjne. 

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji obowiązuje zasada współfinansowania działalności 

WTZ ze środków PFRON, ze środków samorządu powiatowego lub z innych źródeł. Dotyczy 

to kosztów tworzenia WTZ, ich bieżącej działalności i kosztów wynikających ze zwiększenia 

liczby uczestników WTZ.  

W takiej konstrukcji zapisu współfinansowanie może spoczywać na: 

1. PFRON, samorządzie powiatowym i innych źródłach; 

2. PFRON i samorządzie powiatowym; 

3. PFRON i innych źródłach.  

Zasada współfinansowania oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania WTZ 

przez PFRON oraz jednostki samorządu powiatowego. Maksymalne dofinansowanie 

ze środków PFRON kosztów działalności WTZ, w tym wynikających ze zwiększenia liczby 

uczestników, wynosi – od 2008 roku – 90% tych kosztów. Udział środków samorządu 

powiatowego w kosztach utworzenia i działalności wynosi co najmniej 10% tych kosztów, 

może być jednak zmniejszony pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania. 

Natomiast maksymalne dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów wynosi 70%.  

Plan finansowy WTZ na rok następny jednostka prowadząca warsztat składa do samorządu 

powiatowego nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego (np. plan 

finansowy na 2018 należy złożyć do 15 października 2017 roku). Składany preliminarz (plan 

finansowy) określa roczne koszty działalności WTZ, uwzględniając wielkość kosztów 

przypadających na jednego uczestnika oraz przewidywany procentowy udział środków 

PFRON w finansowaniu kosztów działania WTZ. Następnie strony umowy o dofinansowanie 

ustalają w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność WTZ w danym roku, 

z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów zaliczonych do kosztów 

działalności warsztatu finansowanych ze środków PFRON oraz procentowego udziału 

środków PFRON w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu. 

Działalność WTZ według ustawy jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Jednak jest 

możliwa sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ. Dochód z takiej 

sprzedaży przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami WTZ. W przypadku gdy wysokość 

dochodu ze sprzedaży przekracza w skali miesiąca kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby 

uczestników warsztatu i 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
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w grudniu roku poprzedniego, o przeznaczeniu kwoty przekroczenia tego dochodu decydują 

strony umowy na prowadzenie WTZ. 

Każdy z uczestników WTZ realizuje IPR stworzony dla niego przez Radę Programową. Jest 

on tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadów, ale 

przede wszystkim na podstawie obserwacji, działań i zachowań uczestnika w WTZ. Podstawą 

funkcjonowania indywidualnego programu jest przepis ustawy, zgodnie z którym terapię 

realizuje się w oparciu o IPR określającym: 

a) formy rehabilitacji; 

b) zakres rehabilitacji; 

c) metody i zakres nauki umiejętności; 

d) formy współpracy z rodziną lub opiekunami; 

e) planowane efekty rehabilitacji; 

f) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.  

Program realizowany jest przede wszystkim w pracowni wiodącej, ale obowiązuje uczestnika 

na terenie całego WTZ jak również poza warsztatem. Dla nowoprzyjętego uczestnika WTZ, 

Rada Programowa sporządza Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) w terminie 

3 miesięcy od dnia przyjęcia uczestnika do WTZ. Rada Programowa dokonuje również, nie 

rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji IPR i zajmuje stanowisko w kwestii 

osiągniętych przez uczestnika WTZ postępów w rehabilitacji, uzasadniających: 

• podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach 

pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy; 

• potrzebę skierowania osoby z niepełnosprawnością do ośrodka wsparcia, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów 

w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów, 

uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej 

w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy po odbyciu dalszej 

rehabilitacji w WTZ; 

• przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:  

✓ pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 

umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 

zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, 

✓ okresowy brak możliwości zatrudnienia, 

✓ okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka 

wsparcia.  

Przeprowadzona ocena stanowi podsumowanie działań zaplanowanych w ramach Programu 

w odniesieniu do założonego czasu ich rehabilitacji. Ocena uwzględnia również: postępy 

uczestnika w procesie rehabilitacji, adekwatność programu w stosunku do możliwości 

i potrzeb uczestnika oraz powody niezrealizowania założonych celów. Tak przeprowadzona 

analiza pozwala Radzie Programowej na podjęcie dalszej decyzji w sprawie realizacji IPR, 

jego modyfikacji polegającej na rozszerzeniu zakresu programu, jego ograniczeniu lub 

zarzucenia realizacji IPR w przyjętym kształcie i opracowaniu nowego.  
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Zakład aktywności zawodowej 

Osoba, która zakończy proces rehabilitacji w WTZ i otrzyma od Rady Programowej 

wskazanie do podjęcia zatrudnienia w warunkach chronionych, może rozpocząć pracę w ZAZ 

– podmiocie, który stanowi kolejny etap w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

z najcięższymi niepełnosprawnościami. 

ZAZ jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym i regulowanym ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną 

jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. Oznacza to, że ZAZ nie 

może nabywać praw i zaciągać zobowiązań, a wszystkie umowy podpisywane są przez 

wyznaczonego pełnomocnika założyciela. 

ZAZ może utworzyć: 

• gmina,  

• powiat,  

• fundacja,  

• stowarzyszenie, 

• organizacja społeczna, która w statucie ma wpisane zadanie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (dalej – ustawa o rehabilitacji) decyzję o przyznaniu statusu ZAZ wydaje 

wojewoda. Trzeba jednak zaznaczyć, że sama procedura tworzenia ZAZ jest niezwykle 

czasochłonna. Status ZAZ przyznany zostanie jednostkom, które spełniają następujące 

warunki określone w ustawie o rehabilitacji: 

1) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby 

z niepełnosprawnością, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy 

pracy: 

a. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

b. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (nie więcej jednak 

niż 35% z wszystkich osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ), 

u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 

psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której 

mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia 

i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej; 

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 (tzn. obiekty 

i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom 

bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością 

w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych i spełniają wymogi dostępności do nich. W zakładzie 
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zapewniona musi być również specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne); 

3) przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności; 

4) uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności 

zawodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat. 

ZAZ są istotnym elementem systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. 

Pierwotnie miały być ogniwem pośrednim między warsztatem terapii zajęciowej a otwartym 

rynkiem pracy. W praktyce cel ten osiągnięto tylko częściowo. Sieć ZAZ w Polsce jest zbyt 

rzadka w stosunku do WTZ, ale przede wszystkim otwarty rynek pracy nie przyjmuje lub 

przyjmuje w nieznacznym stopniu zrehabilitowanych w ZAZ osób niepełnosprawnych. 

Między innymi dlatego środowisko ZAZ zaczęło szukać w swoich własnych zasobach 

możliwości stymulowania zatrudniania osób niepełnosprawnych poza ZAZ. 

Szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania ZAZ, czas pracy 

i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

oraz sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywizacji określone 

zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. 

w sprawie zakładów aktywności zawodowej. 

Powołany do życia w 2012 roku Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności 

Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych wypracował wspólną dla wszystkich ZAZ 

definicję misji zakładów. Brzmi ona następująco: 

Zakład aktywności zawodowej poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy 

prowadzonej działalności wytwórczej i/lub usługowej realizuje rehabilitację zawodową 

i społeczną zmierzającą do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy. 

W ZAZ zatrudniane są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na 

umowę o pracę. Wymiar czasu pracy osoby z niepełnosprawnością wynosi 0,55 etatu, może 

jednak zostać zwiększony na wniosek zespołu programowego do 0,8 wymiaru czasu pracy 

określonego w art. 15 ustawy. Osoby z niepełnosprawnością otrzymują minimalne krajowe 

wynagrodzenie adekwatne do wymiaru czasu pracy, na jaki są zatrudnione. Ponadto mogą 

otrzymać premie do 30% wysokości swojego wynagrodzenia. 

Każdego dnia osoby z niepełnosprawnością pracujące w ZAZ biorą udział w co najmniej 60-

minutowych (z możliwością przedłużenia do 120 minut dziennie) zajęciach rehabilitacyjnych. 

Rehabilitacja ta odbywa się poza czasem pracy osoby z niepełnosprawnością, która 

z rehabilitacji korzysta. 

Nie rzadziej niż raz do roku powinna być dokonywana ocena efektów rehabilitacji oraz 

sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników. W stosunku do tych, 

którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik ZAZ, 

przy pomocy zespołu programowego, powinien opracować plan zatrudnienia ich u innego 

pracodawcy. 
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Każdy pracownik ZAZ podpisuje Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR), na który 

składają się, oprócz danych osobowych, informacje o niepełnosprawności, wykształceniu, 

doświadczeniu i kwalifikacjach. 

Na etapie powstawania ZAZ 35% środków finansowych to środki własne, a pozostałe 65% to 

środki pochodzące z dotacji. W najlepszych ZAZ w Polsce nakłady środków publicznych 

w stosunku do środków wypracowanych w ramach działalności usługowo-wytwórczej 

systematycznie maleją.  

Środki wypracowane z działalności usługowo-wytwórczej przeznaczane są na dopłaty do 

wynagrodzeń oraz zakup materiałów niezbędnych do dalszej produkcji. 

Głównym źródłem finansowania i tworzenia ZAZ są środki PFRON, będące w dyspozycji 

Samorządu Województwa. W dalszej kolejności są to dotacje z Samorządu Województwa, 

a w zależności od sytuacji finansowej – także od organizatora ZAZ. 

Z punktu widzenia samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin miejsce w ZAZ jest dla nich 

rozwiązaniem optymalnym. Wielu z nich opuszcza ZAZ niechętnie i z obawami. Wyjątek 

stanowi podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej utworzonej przy ZAZ. Coraz częściej stosuje 

się właśnie takie rozwiązanie, opisane w kolejnym rozdziale. 

 

Spółdzielnia socjalna 

Kolejnym typem podmiotu, który znajduje się na ścieżce KIS-CIS, WTZ-ZAZ jest 

spółdzielnia socjalna. Jest to rozwiązanie dostosowane do wszystkich grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Stworzenie odpowiednich warunków w spółdzielni socjalnej 

umożliwia zatrudnianie w niej nawet osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.  

Jak wskazuje KPRES, „spółdzielczość odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-

gospodarczym kraju, ma istotny wpływ na warunki życia wielu Polaków. Spółdzielnie 

poprzez specyficzny system funkcjonowania dywersyfikują system gospodarczy, wzbogacają 

rynek oraz wspomagają jego zrównoważone funkcjonowanie. Spółdzielcza forma posiada 

również wiele zalet, które w określonych warunkach mogą stać się niezwykle pomocne dla 

państwa i społeczeństwa. Należą do nich m.in. zdolność do tworzenia stabilnych miejsc 

pracy, co potwierdzone zostało badaniami o charakterze europejskim, które objęły również 

Polskę. Wsparcie tego sektora jest szczególnie istotne ze względu na pozytywną rolę, jaką 

spółdzielnie odgrywają w zatrudnianiu grup mających trudności na otwartym rynku pracy. 

Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych w spółdzielniach jest 

3 krotnie wyższy niż w całej gospodarce narodowej”7. Obserwując dynamikę powstawania 

nowych i rozwoju już istniejących spółdzielni socjalnych, można wnioskować, że duży 

odsetek stanowić będą miejsca pracy w spółdzielniach socjalnych właśnie. 

Działalność spółdzielni socjalnych regulowana jest także ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651). Ustawa wskazuje, że 

„przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 

                                                           
7 KPRES, s.18. 
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w oparciu o osobistą pracę członków” (art. 2 ust. 1). Podmiot ten działa na rzecz społecznej 

i zawodowej reintegracji jej członków, przez co rozumieć należy odbudowywanie 

i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, pełnienia ról 

społecznych oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

Ustawa rozróżnia dwie odmiany spółdzielni socjalnych: 

1) spółdzielnię socjalną osób fizycznych, 

2) spółdzielnię socjalną zakładaną przez osoby prawne. 

 

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 

A. Osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, czyli: 

1. osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do 

podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli są to osoby 

niepełnosprawne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie 

tego wymiaru czasu pracy, nieuczące się w szkole, z wyjątkiem tych, którzy uczą 

się w szkole dla dorosłych lub przystępują do egzaminu eksternistycznego 

z zakresu tej szkoły, albo też uczą się w szkole wyższej w systemie wieczorowym, 

zaocznym lub eksternistycznym, są zarejestrowane we właściwym dla miejsca 

zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyły 18 lat, 

b) nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), 

c) nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia czy innej pracy 

zarobkowej, po zaprzestaniu prowadzenia działalności pozarolniczej, nie 

pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, 

świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, 

d) nie są właścicielami albo posiadaczami – samoistnymi lub zależnymi – 

nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), o powierzchni 

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, nie podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonkowie lub domownicy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e) nie uzyskują przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód 

z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku 
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dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego 

dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 

przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie przepisów o podatku rolnym, nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonkowie lub 

domownicy w takim gospodarstwie, 

f) nie podjęły działalności pozarolniczej od dnia wskazanego w zgłoszeniu do 

ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności, nie podlegają na podstawie 

odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem 

ubezpieczenia społecznego rolników, 

g) nie są tymczasowo aresztowane, nie odbywają kary pozbawienia wolności, 

h) nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych 

z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i) nie pobierają, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,  

j) nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku  do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k) nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego z funduszu 

szkoleniowego. 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy z 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym, czyli: 

a) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

b) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

d) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

e) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, 

f) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, podlegający wykluczeniu społecznemu i ze 

względu na swoją sytuację życiową niebędący w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujący się 

w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
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W rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za niepełnosprawną uważa się osobę, której 

niepełnosprawność została  potwierdzona orzeczeniem o: 

1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) lub 

2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów 

lub 

3. niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 

 

Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych spółdzielnia socjalna może zostać 

założona przez: 

1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% 

ogólnej liczby założycieli; 

2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3) kościelne osoby prawne. 

Ustawa nie określa, jaki powinien być skład osób prawnych tworzących spółdzielnię. 

Założyciele mogą o tym zdecydować sami – tak więc spółdzielnię mogą założyć dwie 

organizacje pozarządowe, dwie jednostki samorządu terytorialnego lub organizacja 

pozarządowa z jednostką samorządu terytorialnego. 

Wkład założycieli może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu rzeczy lub innych praw, 

a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, zwłaszcza na 

wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników podmiotów założycielskich. 

Powołana do życia przez osoby prawne spółdzielnia socjalna w ciągu 6 miesięcy od daty 

zarejestrowania w KRS musi zatrudnić co najmniej 5 osób wskazanych w art. 4 ust. 1, czyli: 

• osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. 

zm.), 

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), 

• osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 

poz. 776, z późn. zm.) 

– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy osoby te mają prawo do uzyskania członkostwa 

w spółdzielni socjalnej (zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy). 
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Nadwyżka bilansowa wypracowana w ramach działalności spółdzielni nie może podlegać 

podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej. Może być przeznaczona na: 

• zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%; 

• cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 (tj. reintegracja społeczna i zawodowa oraz 

działalność społeczna i kulturalno-oświatowa na rzecz swoich członków i ich 

środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze zadań 

publicznych określoną w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie) – nie mniej niż 40%; 

• fundusz inwestycyjny. 

Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego, np. poprzez: 

1) dotacje; 

2) pożyczki; 

3) poręczenia; 

4) usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym 

i marketingowym 

– przy czym wsparcie w postaci 1 i 4 może być współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Coraz częściej daje się słyszeć głosy, że większe szanse na sukces przedsięwzięcia daje 

tworzenie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez 

osoby niedoświadczone niesie większe ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Jeśli 

założycielami jest zaś organizacja pozarządowa lub jednostka samorządu terytorialnego, 

łatwiej spółdzielni o pozyskanie zleceń – założyciele zamawiają u niej produkty i usługi, 

dysponują szeroką bazą kontaktów, chętniej wcielają w życie klauzule społeczne. Ważne jest 

również to, że spółdzielnia socjalna od razu posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą 

i zarządzającą, co minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktów w zarządzie. 

 

Organizacja pozarządowa (NGO) 

Pokazując różne możliwości wspierania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie 

można zapomnieć także o organizacjach pozarządowych. Realizują one nie tylko projekty 

społeczne i aktywizujące, współpracując z instytucjami pomocowymi, ale także mogą stać się 

miejscem pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. OWES – o czym mowa była na 

początku niniejszego rozdziału – dają możliwość tworzenia miejsc pracy w fundacjach 

i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą. 
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Fundacja 

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą w oparciu o przepisy ustawy z dn. 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundację powołuje się dla celów społecznie lub gospodarczo 

użytecznych.  

Fundacje mogą działać w oparciu o pracę wolontariuszy, może też zatrudniać pracowników. 

Fundacja może prowadzić działalność: 

• gospodarczą (sprzedaż z zyskiem towarów lub usług); 

• nieodpłatną pożytku publicznego (działalność statutowa organizacji – w części 

obejmującej działalność pożytku publicznego – za którą nie pobiera się opłat); 

• odpłatną pożytku publicznego (działalność statutowa organizacji – w części 

obejmującej działalność pożytku publicznego – za którą pobiera się opłatę, nie 

wyższą jednak niż koszty bezpośrednie tej działalności). 

 

Stowarzyszenie  

Stowarzyszenie definiuje się jako grupę osób mających wspólne zainteresowania lub wspólny 

cel. Każde stowarzyszenie musi charakteryzować się: 

• dobrowolnością; 

• samorządnością; 

• trwałością; 

• niezarobkowym celem. 

Działalność stowarzyszeń reguluje ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

W maju 2016 roku nowelizowano tę ustawę, dzięki czemu do utworzenia stowarzyszenia 

potrzebnych jest tylko 7 osób (a nie 15, jak o było dotychczas).  

Stowarzyszenia można podzielić na: 

• zwykłe (nie wymaga rejestracji w KRS, posiada tzw. ułomną osobowość prawną); 

• zarejestrowane w KRS; 

• związki stowarzyszeń; 

• kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie 

odrębnej ustawy. 

Poniżej zaprezentowano grafiki ilustrujące tworzenie fundacji i stowarzyszenia krok po 

kroku8. 

                                                           
8 Oprac. własne Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. 
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Rys. 2. Zakładanie fundacji krok po kroku. 
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Rys. 3. Zakładanie stowarzyszenia krok po kroku. 
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Przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z o.o. non-profit 

Formą prawną, która w Polskich realiach nadal nie jest tak powszechna jak spółdzielnia 

socjalna, jest spółka non-profit. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymać mogą 

od OWES wsparcie przy tworzeniu tego typu podmiotu.  

Spółka z o.o. jest typem spółki bardzo (i nie bez powodu) rozpowszechnionym w naszym 

obrocie gospodarczym. Wynika z tego, że jest ona cenionym, wypróbowanym i uznanym 

instrumentem. Wbrew temu, co sugeruje nazwa, to nie sama spółka ponosi nieograniczoną 

odpowiedzialność, ale ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wspólników tej spółki 

(uczestnicząc w niej, ryzykują oni tylko ten majątek, który wnieśli do spółki). Jedna 

z najważniejszych zalet spółki z o.o. jest więc taka, że prowadząc biznes w tej formie, nie 

ryzykuje się straty całego swojego majątku. W zasadzie odpowiedzialność wspólnika 

ograniczona jest do zadeklarowanych udziałów i wniesionych na ich pokrycie wkładów. Jest 

sporo przepisów prawnych przewidujących odpowiedzialność członków zarządu wobec 

spółki i jej wierzycieli. Spółka z o.o. jest więc wiarygodnym partnerem gospodarczym. 

Spółka z o.o. umożliwia pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników, wyłącza 

odpowiedzialność wspólników za zobowiązania samej spółki (a są zobowiązani jedynie do 

świadczeń określonych w umowie spółki) oraz daje możliwość pełnej kontroli poczynań 

zarządu przez udziałowców spółki. Ważną jej zaletą jest możliwość  pozyskania kapitału 

(dokapitalizowanie spółki) poprzez przyjęcie nowego wspólnika. Dla spółki z o.o. prawo 

przewiduje kolejną jej zaletę – możliwość pokrycia udziału w kapitale wkładem rzeczowym. 

Spółka z o.o. jest wyjątkowo dobrą formą prowadzenia działalności, gdy planuje się spore, 

wymagające dużego kapitału i bardzo ryzykowne przedsięwzięcie (w takiej sytuacji koszty 

związane z funkcjonowaniem spółki będą z powodzeniem zrekompensowane przez korzyści – 

w tym szczególnie to, że jako wspólnik nie odpowiada się za zobowiązania spółki), ale spółka 

z o.o. sprawdza się również przy niewielkim biznesie. W razie potrzeby bez wielkich 

komplikacji można do niej przyjąć nowego wspólnika. Spółka może uzyskiwać koncesje 

i zezwolenia. W umowie spółki można uregulować swobodnie stosunkowo wiele kwestii, co 

ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstwa społecznego. 

W spółce z o.o. nie ma ograniczeń co do wskaźnika zatrudnienia (tak jak w przypadku 

spółdzielni socjalnej), można więc zatrudnić dodatkowych menadżerów, którzy nie mogliby 

być członkami spółdzielni, z powodu niemożliwości spełnienia kryterium ustawowego. 

W spółce z o.o. – jako przedsiębiorstwie społecznym – udziałowiec będzie szczególnie czuł 

się formalnie, ale i faktycznie odpowiedzialny za spółkę. 

Jeżeli wśród pracowników spółki znajdą się osoby z niepełnosprawnością, spółka będzie 

mogła korzystać ze zwrotu części kosztów zatrudnienia z systemu SOD – PFRON, 

dostępnego dla każdego pracodawcy. 

Przegląd niektórych obecnych doświadczeń w zakresie zmian legislacyjnych, gdy chodzi 

o ekonomię społeczną oraz zmieniające się wykorzystanie struktur prawnych w obrębie 

sektora dowodzi, że istnieje do dzisiaj silna tendencja w kierunku klasycznych struktur 

biznesowych. Chodzi w szczególności o struktury o wielu udziałowcach i takie, które 

zawierają więcej elementów sektora.  
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Przedsiębiorstwo społeczne o zróżnicowanych udziałowcach wyróżniają specjalne cele 

(poprawa jakości życia członków, beneficjentów i społeczności jako całości, osiągane przez 

mobilizowanie samopomocy, wzajemnego wsparcia, solidarności i zewnętrznej pomocy 

promującej samopomoc), kształtowanie członkostwa (wiele grup może kształtować lub 

przyłączyć się do przedsiębiorstwa, np. osoby wykluczone społecznie), harmonizacja 

interesów, pozyskiwanie funduszy, kwalifikowanie się do publicznego subsydiowania, 

zarządzanie i ocena rezultatów. 

W polskim ustawodawstwie nie ma definicji przedsiębiorstwa społecznego, jednakże definicji 

PS jest bardzo wiele. Ich autorami są socjologowie, ekonomiści, politycy oraz działacze 

ekonomii społecznej. Najbardziej popularny zestaw wskaźników stosowanych 

w charakterystyce PS przedstawił europejski międzynarodowy zespół badaczy EMES 

(European Research Network), wyróżniając dwie grupy wskaźników: ekonomiczne oraz 

społeczne, utrzymując, że organizacja powinna spełniać kryteria z obu tych obszarów, aby 

zasługiwać na miano przedsiębiorstwa społecznego. Powiedzieć jednak należy, że 

przedsiębiorstwo społeczne to takie przedsiębiorstwo, które w oparciu o reguły gry rynkowej 

jednocześnie wykonuje pewne zadania ważne dla lokalnej społeczności. 

Zgodnie z art. 151 par. 1 Kodeksu spółek handlowych ,,spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu 

prawnie dopuszczalnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej”.  Spółki z o.o. mogą więc być 

tworzone w celach gospodarczych, ale również w innych celach (co oznacza, że mają 

charakter instytucji non profit), choćby w celach kulturalnych czy naukowych. Nie ma 

przeszkód, aby spółka z o.o. działała na rzecz dobra wspólnoty, realizując cele reintegracji 

społecznej i zawodowej przypisywane przedsiębiorstwom społecznym. 

Pamiętać jednak przy tym należy o pewnej, mającej zasadnicze znaczenie kwestii. Otóż 

przedsiębiorców można podzielić na dwie grupy: 

• przedsiębiorców sensu stricto (takich, których celem, w jakim mogą powstawać, 

jest cel zarobkowy, a ich działalność jest prowadzona we własnym imieniu 

i zawodowo ( tu m.in. spółka z o.o.); 

• przedsiębiorców non for profit (w odróżnieniu od odrębnej kategorii podmiotów 

non profit, działalność gospodarcza może być prowadzona z ukierunkowaniem na 

osiąganie zysków, ale zysk ten nie jest dzielony miedzy członków czy uczestników 

przedsięwzięcia, ale na rzecz podmiotu realizującego określone cele, 

z przeznaczeniem na te cele).  

Organizacje non profit wykorzystują działalność gospodarczą, aby wzmocnić skuteczność 

realizacji celów społecznych, natomiast non for profit wykorzystują programy społeczne, aby 

długofalowo maksymalizować zyski. 

Biorąc pod uwagę powyższy podział, należy zauważyć, że problematyczny może być status 

spółek z o.o. lub akcyjnych, które powszechnie są traktowane jako przedsiębiorcy, ale jeżeli 

są tworzone w celu charytatywnym, kulturalnym itp., a nie nakierowanym na zysk, to status 

ich będzie dyskusyjny. W takich przypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie obu typów 

spółek do kategorii non for profit. Przedmiot działalności spółki powinien być określony 
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w umowie spółki i stanowi on konkretyzację wspólnego celu, w jakim spółka została 

utworzona. Nie powinien więc być sprzeczny lub oderwany od celu spółki. Określenie 

przedmiotu działalności spółki ma przede wszystkim skutek wewnętrzny i przekroczenie 

przedmiotu działalności spółki pozostaje bez wpływu na ważność czynności prawnych 

dokonywanych przez spółkę z osobami trzecimi. 

Jednakże organy skarbowe mogą nie uznać za koszty uzyskania przychodu wydatków na cele 

niezwiązane z określonym w umowie spółki przedmiotem działalności. Przedmiot 

działalności spółki powinien być skonkretyzowany określeniem przynajmniej rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wspólnikami spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. 

Poniżej zaprezentowano grafikę ilustrującą tworzenie spółki non-profit krok po kroku9. 

                                                           
9 Oprac. własne Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. 
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Rys. 4. Tworzenie spółki non-profit krok po kroku. 
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CZĘŚĆ 2. ŚCIEŻKI WSPARCIA DLA OSOBY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM 

Opisane w części pierwszej podmioty ekonomii społecznej oferują różnego rodzaju wsparcie 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rzeczywistości niektóre PES 

dedykowane są dla konkretnych grup, dlatego w tej części za pomocą schematów10 

przedstawione zostały ścieżki wsparcia dla dwóch grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: 

1. osób z niepełnosprawnością; 

2. pozostałych – bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. 

Osoba z niepełnosprawnością 

 

Rys. 5. Schemat ścieżki osoby z niepełnosprawnością. 

 

System wsparcia osób z niepełnosprawnością początkowo zakładał, że osoby te najpierw 

odbędą rehabilitację w WTZ, by następnie podjąć pracę w ZAZ. Po zakończonej rehabilitacji 

w ZAZ absolwenci mieli podejmować pracę albo w spółdzielniach socjalnych (lub innych 

PES), albo na otwartym rynku pracy. Okazało się jednak, że system jest niedrożny – sieć ZAZ 

jest zbyt rzadka w stosunku do WTZ11, ale przede wszystkim otwarty rynek pracy nie 

przyjmuje lub przyjmuje w nieznacznym stopniu zrehabilitowanych w ZAZ osób 

niepełnosprawnych. Nie ma miejsc w ZAZ dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ; 

na miejsce w ZAZ osoby z niepełnosprawnościami czekają nieraz kilka lat. Środowisko WTZ 

i ZAZ zaczęło szukać alternatywnych możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością 

                                                           
10 Oprac. własne Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. 
11 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23października 2014 roku liczba ZAZ na koniec 

2013 roku wynosiła 75, a WTZ – 682. 
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poza tymi podmiotami – tworzone są spółdzielnie socjalne, które zatrudniają absolwentów 

WTZ czy ZAZ12.  

Osoba bezrobotna/bezdomna/uzależniona 

 

Rys. 6. Schemat ścieżki osoby bezrobotnej/bezdomnej/uzależnionej. 

 

Dla osób bezrobotnych, uzależnionych powracających dopiero w nurt życia społecznego 

dedykowane są KIS. Kierowanie do KIS jest pierwszym etapem na drodze do przywracania 

tych grup do życia w społeczności lokalnej. Idealną sytuacją byłby proces przywracania 

polegający na przechodzeniu procesu włączenia z KIS do CIS i później do spółdzielni 

socjalnej. Rzeczywistość jednak pokazała, że nie ma takiego przepływu uczestników między 

KIS i CIS, jak początkowo zakładano. Spółdzielnie socjalne zakładane przez absolwentów 

CIS nadal nie są powszechne, jednak wiele osób podejmuje zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy. 

Fundacje i stowarzyszenia prowadzą obecnie wiele projektów (współfinansowanych m.in. ze 

środków Unii Europejskiej), które mają na celu aktywizowanie społeczne i zawodowe osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

                                                           
12 Za przykłady mogą posłużyć: zatrudniające byłych uczestników WTZ – Dobra Spółdzielnia Socjalna 

w Poznaniu prowadząca Dobrą Kawiarnię oraz Spółdzielnia Wspólny Sukces z Wągrowca; spółdzielnie 

powstałe przy ZAZ – Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres w Słupcy, Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka 

z Kazimierza Biskupiego. Ewenementem w skali kraju jest Chechło (województwo małopolskie), w którym 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA powołała do życia ZAZ, który ma przygotowywać osoby z niepełnosprawnością 

do podjęcia pracy w spółdzielni. 



Podmioty ekonomii społecznej jako narzędzie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

35 

 

Ważnym działaniem realizowanym przez NGO są OWES. OWES są obecnie dysponentami 

środków Unii Europejskiej, które mają być przeznaczane na tworzenie miejsc pracy 

w nowych i istniejących PS.   
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PODSUMOWANIE 

Podmioty ekonomii społecznej oferują uczestnikom szeroki wybór form i narzędzi wsparcia 

zarówno w ramach reintegracji społecznej, jak i zawodowej, które to wsparcie uzależnione są 

od typu PES. 

Bezsprzecznym jest fakt, że aby osiągnąć efekt zarówno w obszarze społecznej, jak 

i zawodowej reintegracji konieczne jest wykorzystanie wielu narzędzi, w tym szkoleń 

podnoszących kwalifikacje czy też zajęć z psychologiem. 

Należy zauważyć, że w KIS oraz WTZ zdecydowanie silniejszy nacisk kładziony jest na 

aktywizację społeczną, natomiast w CIS i ZAZ aktywizacja zawodowa jest co najmniej tak 

samo istotna, jak aktywizacja społeczna. W przypadku PES dedykowanym osobom 

z niepełnosprawnościami (WTZ i ZAZ) dużą wagę przywiązuje się także do rehabilitacji 

zdrowotnej, podczas gdy w KIS i CIS ten aspekt traktowany jest marginalnie. 

Dla przebiegu procesu reintegracji społeczno-zawodowej istotne znaczenie może mieć 

postrzeganie PES przez pryzmat pomocy społecznej. Duża część beneficjentów od wielu lat 

korzysta z pomocy społecznej, co przekłada się także na roszczeniowość w stosunku do PES. 

Jednak wielu uczestników traktuje te instytucje, jako odrębne od systemu pomocy społecznej 

ze względu na inny zakres wsparcia, które w nich otrzymują.  

Barierą dla skuteczności PES w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników jest ich 

przywiązanie do tych placówek i traktowanie ich jako miejsc docelowych, a nie 

tymczasowych. Do nadmiernego zintegrowania się z instytucjami świadczącymi wsparcie 

przyczyniają się czynniki o charakterze wewnętrznym (dobre warunki pracy w ZAZ, umowy 

z pracownikami z niepełnosprawnością w ZAZ zawierane na czas nieokreślony) 

i zewnętrznym (brak możliwości przejścia np. z WTZ do ZAZ ze względu na brak miejsc 

w ZAZ; niechęć pracodawców z otwartego rynku pracy do zatrudniania osób z najcięższymi 

niepełnosprawnościami). 

Ekonomia społeczna jest narzędziem przywracającym osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym samodzielność i poczucie uczestnictwa w społeczeństwie. Bez niej nie zbuduje 

się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego czy nowoczesnej gospodarki. By jednak 

miała ona szansę rozwijać się w Polsce potrzebuje przychylności samorządu, 

przedsiębiorców, obywateli, instytucji regionalnych. Funkcjonujące w województwie 

podlaskim instytucje wspierające ES – w tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej czy 

też OWES – muszą podejmować wspólne starania, by rozwój przedsiębiorczości społecznej 

w regionie był dynamiczny i przynosił wymierne efekty. 
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