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W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2014 r.. Departament Pożytku Publicznego 

uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Klub Integracji Społecznej może być 

prowadzony przez takie podmioty jak: gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 

112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887), czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

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

działalności pożytku publicznego, a także spółdzielnie socjalne, prowadzące reintegrację 

-zawojdowaLgnołecznazllajasóhJoktopichm ow B  w art. 1.

Jednocześnie w art. 3 ust.'2 pkt'3 ustawy, w przypadku Centrum Integracji Społecznej 

tworzonego przez spółdzielnie socjalne, ustawodawca zastrzegł, iż mogą to być tylko 

spółdzielnie socjalne zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 

r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), czyli spółdzielnie socjalne zakładane 

przez organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne.

Podkreślić należy zatem, iż ustawodawca nie przewidział analogicznego zastrzeżenia 

w przypadku spółdzielni socjalnych tworzących Kluby Integracji Społecznej, albowiem 

zawarte w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 

odwołanie do art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy dotyczy jedynie wskazania katalogu uprawnionych do 

prowadzenia Klubów Integracji Społecznej podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, obejmującego także spółdzielnie socjalne niezależnie od ich struktury 

założycielskiej.

Mając na uwadze powyższe, Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy

i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, iż w świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Kluby Integracji Społecznej mogą być prowadzone także 

przez wszystkie spółdzielnie socjalne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 roku o spółdzielniach socjalnych.

2


