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Broszura ta jest drugą z cyklu, ukazującą możliwości pracy i rozwoju kariery zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych. Pierwsza poświęcona została 

wybranym ważnym faktom z historii ekonomii społecznej oraz przybliżeniu jej współczesnego rozumienia. Trzecia ukaże aktualny stan rozwoju ekonomii 

społecznej w subregionie kaliskim, ułatwiając współpracę z istniejącymi podmiotami i poszukiwanie pomysłów na własne przedsiębiorstwo społeczne.



TEORIA NA SKRÓTY

Przedsiębiorczość społeczna to działalność gospodarcza łącząca cele społeczne i ekonomiczne, wspierająca osoby w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, ale także takie, które chcą prowadzić biznes społeczny. Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują 

w gospodarce społecznej. Całość wiedzy i działań w tym obszarze to ekonomia społeczna i solidarna. Rozwój ekonomii 

społecznej w całym kraju jest wspierany przez działające lokalnie akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES).

Przedsiębiorstwa społeczne to wyodrębnione formalno-prawnie i organizacyjnie firmy lub organizacje gospodarcze. 

Działania rynkowe przedsiębiorstw społecznych są zorientowane na zysk i rozwój, ale rozumiany szerzej, prospołecznie. 

Przedsiębiorstwami społecznymi mogą być spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, a także zakłady aktywności zawodowej. 

Mogą to być także stowarzyszenia, fundacje i spółki non-for-profit.. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw społecznych, 

a także ich społeczna odpowiedzialność wiąże się z tym, że najczęściej działają lokalnie i odpowiadają na realne, oddolnie 

zdiagnozowane potrzeby.

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE, CZYLI…?

CZYM JEST PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA?

Więcej informacji znajdziesz na stronach MRPiPS i OWES Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

CELE
SPOŁECZNE

CELE
EKONOMICZNE

PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

SPÓŁDZIELNIE PRACY
ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 SPÓŁKI NON-FOR-PROFIT

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE



Przedsiębiorstwa społeczne mają różny charakter i funkcjonują w wielu branżach, w całym kraju współpracując z innymi 

przedsiębiorstwami społecznymi, firmami, organizacjami i instytucjami. Możliwości pracy i rozwoju kariery zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych są uzależnione od czynników takich jak forma organizacyjna przedsiębiorstwa 

społecznego czy popyt na prowadzoną działalność pozwalający na tworzenie miejsc pracy. Podobnie jak inne podmioty 

funkcjonujące na rynku, przedsiębiorstwa społeczne są i mogą być współtworzone przez różne osoby, które łączy wola 

wspólnego gospodarowania.

JAK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBORSTWA SPOŁECZNE 
MAJĄ SIĘ DO SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU I INSTYTUCJI (CSR)?

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE?

Współpraca lub (współ)tworzenie przedsiębiorstw społecznych stanowi zaawansowaną formę realizacji założeń 

społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji. Przedsiębiorstwa społeczne są najczęściej tworzone przez osoby 

najlepiej znające potrzeby społeczności lokalnej. W przedsiębiorstwach społecznych znajdują także zatrudnienie osoby 

przechodzące przez trudności na rynku pracy. Instytucja, która współpracuje lub (współ)tworzy przedsiębiorstwo 

społeczne może, zgodnie z wymogami społecznej odpowiedzialności biznesu zadeklarować, że zna i rozumie potrzeby 

społeczności lokalnej, na rzecz której funkcjonuje i na nie odpowiada.

Przedsiębiorstwa społeczne prowadzą zarówno 

działalność usługową (na przykład mała poligrafia 

lub catering), jak i produkcyjną (na przykład 

krawiectwo). Zajmują się działalnością niskospecja-

listyczną (na przykład usługami porządkowymi) 

i wysokospecjalistyczną (na przykład haftem 

maszynowym lub prowadzeniem przedszkoli). 

Przedsiębiorstwa społeczne są też partnerami 

większych inicjatyw o charakterze gospodarczym 

i społecznym. Współtworzą partnerstwa publiczno-

-prywatne lub stanowią część spółek non-for-profit. 

Mogą one także realizować „stałe” zlecenia na rzecz 

innych firm lub instytucji.
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Spółdzielnie socjalne to najbardziej powszechna forma prawna funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych założenia działalności spółdzielni socjalnych 

zorientowane są przede wszystkim na reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnie socjalne mogą zakładać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Ponadto korzystają one z regulowanych 

przez prawo możliwości współpracy z podmiotami spoza obszaru ekonomii społecznej – zarówno instytucjami publicznymi, 

firmami, jak i organizacjami społecznymi. Ta współpraca umożliwia im rynkowe funkcjonowanie na zasadach podobnych do 

tych, wedle których działają inne przedsiębiorstwa.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OSÓB PRYWATNYCH I SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OSÓB FIZYCZNYCH

WYBRANE TYPY PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spółka non profit 

to wyodrębniona forma spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka non profit uzyskuje status przedsiębiorstwa społecznego po spełnieniu określonych warunków, do których należy 

między innymi rezygnacja z podziału zysków między wspólników, demokratyczne zarządzanie, utrzymanie założonego 

odsetka zatrudnienia osób defaworyzowanych. Spółki non profit prowadzą różnorodną działalność na terenie całego kraju. 

Ich założycielami są m. in. jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy), firmy, osoby fizyczne oraz organizacje trzeciego 

sektora, w tym kościelne osoby prawne.

SPÓŁKA NON PROFIT (SPÓŁKA NON-FOR-PROFIT)

Działalność pożytku publicznego 

może być prowadzona także przez: 

(…) 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie 

działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przezna-

czają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjo-

nariuszy i pracowników.

 (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873)

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 

lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzyma-

nie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach 

prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz 

ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)



Fundacje mogą stymulować powstawanie bądź tworzyć przedsiębiorstwa społeczne. Dokumentem regulującym działanie 

fundacji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacje mogą być zakładane zarówno przez osoby fizyczne, jak 

i prawne.

Stowarzyszenia mogą również prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, choć na trochę innych zasadach niż fundacje, od 

których odróżnia je między innymi sposób finansowania i relacje między osobami stowarzyszonymi, tzw. członkami stowa-

rzyszenia.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Art. 1. 

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów 

społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. 

Art. 2. 

1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby 

prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. 

2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

(Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97)

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. 

1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz 

porządkiem prawnym określonym w ustawach.

2. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków 

wobec organów władzy publicznej.

3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Art. 2. 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 

wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw 

stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

(Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104)



Zakłady aktywności zawodowej to podmioty, których naczelnym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób 

z niepełnosprawnością. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ten typ przedsiębiorstwa społecznego może być prowadzony na następujących 

warunkach.

Zakłady aktywności zawodowej tworzą 

specjalne, tzw. chronione warunki pracy 

dostosowane do potrzeb osób z niepełno-

sprawnością i powinny być powoływane 

w miejscach, w których osoby z niepełno-

sprawnością mają problem ze znalezieniem 

zatrudnienia. Obecnie, na terenie kraju funk-

cjonuje ok. 100 takich podmiotów.

Reintegracją społeczną zajmują się także 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), których 

uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Art. 29. 

1. Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest 

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyod-

rębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, 

jeżeli:

 1) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególno-

ści skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

 a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 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 zawo-

dowej w warunkach pracy chronionej;

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

 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.

1a. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1lit. b, nie może być wyższy niż 35% 

ogółu zatrudnionych. 

[Ustawa z 27 sierpnia 1997]



 1. Czym przedsiębiorstwa społeczne odróżniają się od innych podmiotów (firm, instytucji, organizacji) 

funkcjonujących na rynku?

 2. Co oznacza bycie przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym?

 3. Jakie typy przedsiębiorstw społecznych możesz wyróżnić?

 4. Jakie przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w Twojej okolicy i czym się zajmują?

 5. Jakie warunki musisz spełnić by stać się przedsiębiorcą społecznym?

 6. Jakie przedsiębiorstwo społeczne jest najpilniej potrzebne w twojej okolicy?

 7. Czym powinno zajmować się to przedsiębiorstwo?

 8. Jeśli miałbyś/ miałabyś zostać przedsiębiorcą społecznym, to w jakiej branży?

 9. Jak nazywałaby się założony przez Ciebie podmiot ekonomii społecznej? 

10. Kogo byś zatrudniał/ zatrudniała?

11. Co masz do zaoferowania (kwalifikacje, kompetencje, umiejętności) jako potencjalny pracownik 

przedsiębiorstwa społecznego?

Gdzie szukać informacji? Zestawienie przykładowych źródeł: 

Baza Przedsiębiorstw Społecznych
http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ 

Instytut Spraw Obywatelskich
https://inspro.org.pl/

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
http://www.jadwiga.org/

Krajowa Rada Spółdzielcza
https://krs.org.pl/

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych,
http://www.spoldzielniesocjalne.org/ 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
http://zazpolska.pl/ 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
http://ozrss.pl/ 

Portal ngo.pl
https://www.ngo.pl/ 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
https://rops.poznan.pl/ 

Jeśli chcesz, możesz sprawdzić, co już wiesz na temat możliwości pracy i rozwoju kariery zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych, i jak możesz z tej wiedzy skorzystać. Pomogą Ci w tym zmieszczone 

poniżej pytania. Pomocne informacje znajdziesz na stronie internetowej Fundacji KP św. Jadwigi oraz na 

jej funpage na FaceBooku, a także pod poniższymi linkami.



CO OFERUJEMY (wsparcie nieodpłatne)?

CZYM JEST OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidual-

nych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWES Fundacji im. Królowej 

Polski św. Jadwigi działa przede wszystkim w subregionie kaliskim, (tj. w powiatach jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, 

krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim). 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY? 

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu m.in.: niepełnosprawności, korzystania ze 

świadczeń z pomocy społecznej, przebywania w pieczy zastępczej) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa 

społecznego lub podjęciem pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

2. Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (tj.: spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, 

organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, spółek non-profit).

3. Przedstawiciele osób prawnych (tj.: JST, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych) planujących 

założenie przedsiębiorstwa społecznego.

4. Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty reintegracyjne (tj. CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

 +48 61 898 30 68

 fundacja@jadwiga.org

 www.jadwiga.org

 Fundacja Jadwigi

• ścieżkę szkoleniową,

• wizyty studyjne,

• kursy zawodowe,

• udzielenie dotacji na założenie/zatrudnienie 

w przedsiębiorstwie społecznym,

• wsparcie pomostowe finansowe,

• wsparcie pomostowe niefinansowe (mentoring, 

zindywidualizowane doradztwo).

• staże dla osób z niepełnosprawnością (ON),

• szkolenia dla PES reintegracyjnych,

• szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą,

• szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej,

• spotkania sieciujące dla PES reintegracyjnych,

• doradztwo m.in. prawne, kadrowo – księgowe, marketingowe,

• pakiety marketingowe,

• 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,

• poradnictwo specjalistyczne wg zdiagnozowanych potrzeb odbiorców (np. psycholog, asystent ON).

• zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii 

społecznej w szkołach,

• wizyty studyjne dla partnerów lokalnych, 

przedstawicieli NGO, JST, podmiotów 

ekonomii społecznej (PES),

• Dni Ekonomii Społecznej,

• spotkania sieciujące dla PES.

W ramach inkubacji: W ramach animacji:

W ramach wsparcia reintegracji i istniejących przedsiębiorstw:


