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Kategorie podmiotów – nowy podział na podstawie 

KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej 

i solidarnej 

 
dr Izabela Grabowska 

 
Kluczowe zmiany dotyczące zasad wsparcia dotyczą podziału organizacji, ze względu na ich 

rolą pełnioną w sferze ekonomii społecznej i solidarnej, których definicja jest stopniowo 

precyzowana. Chodzi w tym wypadku o: 

 Podmioty ekonomii społecznej 

 Podmioty ekonomii solidarnej 

 Przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Rys. 1 Kategorie podmiotów objętych wsparciem w ramach KPRES 

 
Źródło: KPRES, 2018. 

 

W ramach tak zarysowanego podziału mamy do czynienia z trzema wymiarami: 

instytucjonalnym, funkcjonalnym i praktyki działania – które  definiują podział na podmioty 

ekonomii społecznej, podmioty ekonomii solidarnej oraz przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Pierwszy wymiar dotyczy formy instytucjonalnej podmiotu, która definiuje przynależność 

do kategorii podmiotów ekonomii społecznej. Chodzi tu w szczególności o najszerszą grupę 

instytucji – tj. podmiotów ekonomii społecznej, które tworzą środowisko funkcjonowania 
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ekonomii społecznej i solidarnej. 

Tworzy je szeroki krąg podmiotów, zaklasyfikowanych w 3 grupy:  

 organizacje pozarządowe1  

 spółdzielnie pracy, 

 podmioty ekonomii solidarnej. 

 

Natomiast w ramach szerokiej kategorii podmiotów ekonomii społecznej mamy 

do czynienia z wymiarem  funkcjonalnym, dotyczącym celu działania części podmiotów. 

Te z podmiotów ekonomii społecznej, których podstawowym celem jest aktywizacja 

zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

z niepełnosprawnościami, klasyfikowana jest jako podmioty ekonomii solidarnej.  
W praktyce do podmiotów ekonomii solidarnej zaliczymy:  

 

 przedsiębiorstwa społeczne  

 spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

 zakłady pracy chronionej, 

 jednostki reintegracyjne. 

 

Także w ramach grupy podmiotów ekonomii solidarnej mamy do czynienia z kolejnym 

wymiarem podziału – praktyki działania. Przedsiębiorstwem społecznym jest ten 

podmiot ekonomii solidarnej, który spełnia określone warunki:  

prowadzi działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego,  

 aktywizuje zawodowo osoby trudno zatrudnialne,  

 nie prywatyzuje zysku lub nadwyżki bilansowej,  

 jest zarządzany w sposób partycypacyjny,  

 zatrudnia osoby wykluczone społecznie (min. 3 osoby w wymiarze ½ etatu, które 

łącznie powinny stanowić 30% zatrudnionych bez względu na rodzaj formy 

prawnej).  

 

Warunkiem uznania podmiotu za przedsiębiorstwo społeczne jest nadanie tego statusu 

przez właściwego marszałka województwa po weryfikacji spełniania wymogów.  

 

Podział ten to ważna zmiana w filozofii podejścia do sektora, gdzie na znaczeniu zyskuje 

nie tylko wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, ale pełna solidarność przejawiająca 

się pracą nie tylko na rzecz tej grupy, ale przede wszystkim z nią. 

 
 

                                                      
1  O których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) z wyjątkiem: partii politycznych, związków 

zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie 

polityczne oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 tej ustawy. 
 


