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IV posiedzenie 
Mazowieckiego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Warszawa, 29.05.2017 r.

Program spotkania
1 Powitanie, omówienia planu spotkania

2 Podsumowanie działalności Komitetu w 2016 r.

3 Krótka informacja o stanie ekonomii społecznej w woj. mazowieckim.

4
Omówienie potrzeb i możliwości realizacji działań związanych z 
rozwojem ekonomii społecznej w zakresie instytucji 
reprezentowanych przez Członków Komitetu. 

5
Omówienie stanu prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”.

6 Sprawy różne. 

7 Podsumowanie spotkania.
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Podsumowanie działalności Komitetu w 2016 r. 

Podmioty Ekonomii Społecznej – statystyki

Spółdzielnie socjalneSpółdzielnie socjalne132

Zakłady Aktywno ści 
Zawodowej

Zakłady Aktywno ści 
Zawodowej8

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej83

Kluby Integracji 
Społecznej

Kluby Integracji 
Społecznej17

Centra Integracji 
Społecznej

Centra Integracji 
Społecznej14
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Podmioty Ekonomii Społecznej – statystyki

I etap

Analiza danych kontaktowych oraz 
rejestrowych

Analiza danych kontaktowych oraz 
rejestrowych – KRS, internet, Facebook,  

REGON 

Weryfikacja telefoniczna 

Sporządzenie stosownych notatek z 
weryfikacji. Korekta danych na stronie 

www oraz baz danych.

II etap

Prowadzony z podmiotami, z którymi nie 
udało się podjąć kontaktu telefonicznego.

Weryfikacja mailowa – na adres mailowy 
przesłano wiadomość z prośbą o kontakt

Weryfikacja poprzez wiadomość 
przesłaną na profilu Facebook’owym –

przesłano wiadomość z prośbą o kontakt

Weryfikacja poprzez pismo przesłane na 
adres rejestrowy

Sporządzenie stosownych notatek z 
weryfikacji. Korekta danych na stronie 

www oraz baz danych.

Podmioty Ekonomii Społecznej – statystyki
Zestawienie podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w woj. mazowieckim

• Spółdzielnie socjalne działające aktywnie - 63
• Spółdzielnie socjalne nieaktywne lub brak 

możliwości kontaktu - 54
• Spółdzielnie socjalne w zawieszeniu - 7
• Spółdzielnie socjalne w likwidacji - 8

Zestawienie spółdzielni socjalnych w woj. mazowieckim – analiza MCPS
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Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017
O nagrodęMMES ubiegały się:

O wyróżnienie MMES ubiegały się:

1 Centrum Integracji Społecznej w Markach 14 Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”

2
Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w 
Siedlcach

15 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop”

3 Fundacja Pracy Narodów 16 Stowarzyszenie „Karuzela”
4 Galeria Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej 17 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

5 Klubokawiarnia „Życie jest fajne”Fundacja Ergo Sum 18
Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Maz.przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus

6 Kuchnia Czerwony Rower 19
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

7 Spółdzielnia Socjalna „Amelia” 20
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warszawie przy DPS „Na 
Przedwiośniu”

8 Spółdzielnia Socjalna „Haven” 21 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworku

9 Spółdzielnia Socjalna „Oaza” 22
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie przy Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. św. Marcina 

10 Spółdzielnia Socjalna „Podniebni” 23
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czubinie przy Krajowym 
Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas”

11 Spółdzielnia Socjalna „Razem” 24
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach przy 
Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”

12 Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia” 25 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie
13 Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” 26 Zakład Aktywności Zawodowej, Siedlce

1 Dakoma Sp. z o. o. Monika i Sławomir Orlińscy
2 Grodziska Spółdzielnia „Malwa"

3
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Gminy Grodzisk 
Mazowiecki

4 Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.
5 Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
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Projekty dot. ekonomii społecznej

Lider + Partnerzy Tytuł Zagadanienia projektowe

GUS, MRPiPS Zintegrowany System Monitorowania 
Sektora Ekonomii Społecznej

Badania sektora ES

Ogólnopolski Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Idea 
Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie 
Trenerów Organizacji 
Pozarządowych (STOP)

Spójna integracja regionalna
ekonomii społecznej

Doradztwo dla ROPS, Komitetów 
i IZ. 

MRPiPS, ROPS Poznań, ROPS Kraków, 
UW

Forum między sektorowe przy Ministrze.
Opracowanie narzędzia umożliwiającego 
tworzenie programów ekonomii społecznej 
na poziomie regionalnym i lokalnym 

MRPiPS Zintegrowany system zapewnienia 
wysokiej jakości usług Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej 
jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej

Fundusz Współpracy/OIC Poland 
Lublin/Forum aktywności obszarów 
wiejskich

Forum aktywności Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej

Sieciowanie OWES, zwiększenie kompetencji 
pracowników OWES i liczby konsultantów 
wspierających zamówienia publiczne

UZP Klauzule społeczne – szkolenia z klauzul 
społecznych dla PES i JST

Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni 
socjalnych w partnerstwie z francuską 
organizacją Réseau des collectivités

Territoriales pour une Economie

Solidaire, Peterem

Wolkowinskim, Departamentem Ekonomii

Społecznej i Pożytku Publicznego w 

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej

Społecznie przede wszystkim! Usługi 
społeczne w rękach podmiotów 
ekonomii społecznej - efektywne 
mechanizmy zlecania na bazie 
doświadczeń zagranicznych 
jednostek samorządu terytorialnego

Wizyty studyjne, spotkania, ewentualne 
testowanie rozwiązań.
„Pośrednik” między zamawiającym a PES-ami.

Podmioty Ekonomii Społecznej – monitoring 

Projekt "Zintegrowany system monitorowania 
sektora ekonomii społecznej"

Projekt ma na celu stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitoringu
sektora ekonomii społecznej. Wypracowana zostanie kompleksowa koncepcja
monitoringu i pozyskiwania danych dotyczących sektora ekonomii społecznej,
a w oparciu o jej założenia powstanie ogólnopolski system monitoringu.
Składać się na niego będą: metodologia gromadzenia, integracji i
opracowywania danych o sektorze ekonomii społecznej, a także naliczone
wskaźniki. Efekty zbudowanego systemu będą publicznie dostępne w postaci
narzędzia informatycznego (serwisu internetowego), które będzie prezentowało
statystyczne informacje wynikowe na różnych poziomach terytorialnych oraz
pozwoli użytkownikom tworzyć własne zestawienia. Narzędzie to będzie
służyło użytkownikom do monitorowania sektora ekonomii społecznej na
poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Źródło: http://www.pozytek.gov.pl
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zakresie instytucji reprezentowanych przez 
Członków Komitetu. 

Lista:
• P – alokacjaśrodków OWES, wytyczne CT 9 (interpretacja), jakimi narzędziami wspierać istniejące PES
• Warszawa – poszerzenie jednostek zobowiązanych do stosowania klauzul społecznych
• MBPR Warszawa – aktualizacja Strategii Rozwoju Woj. Maz. o elementy dot.ES w obszarze społeczeństwo
• Wojewódzka Rada Rynku Pracy – więcej informacji o PES, jak wspomóc PES, temat ES na posiedzeniach Rady (dalsze prace
związane z terminem Rady, temat przewodni posiedzenia – IX.2017 r.)
• FFW – „naciski” na samorządy w zakresie PES, klauzul społ., atmosfera, chęć współpracy w zakresie patnerstw lokalnych;
tworzenie CIS-ów – wsparcie samorządów w tworzeniu (MCPS: zasady dofinansowania CIS-ów w trakcie opracowywania,do
omówienia na spotkaniu OWES-ów) / kwestia ZAZ-ów – finansowanie na zakładanienowych podmiotów (do omówienia na
spotkaniu OWES-ów) / nowelizacja ustaw – definicja przedsiębiorstw społecznych – potrzeba konsultacji, przygotowanie przez
oficjalnymi konsultacjami
• Konwent Powiatów – wspieranie ES przez urzędy pracy, powiaty – konieczność działalności promocyjnej, podnoszenie
świadomości dot. ES; propozycja panelu ES na Konwencie Powiatów; stosowanie klauzul społecznych– wspieranie, promowanie
• IZ RPO – słaba współpraca między podmiotami, wzmocnienie współpracy, likwidacja barier, jeśli występują np. formalne /
trudność w tworzeniu partnerstwa
• Wiedza nt. ES, promocja ES – konieczność wzmocnienia. Małe zainteresowanie ES / podejrzliwość instytucji prowadzących
kontrole podczas analizy zamówień publ. z klauzulami społecznymi /
• Stow. „Karuzela” - współpraca, promocja (potencjał, np. mamy powracające do pracy, ale brak wiedzy,świadomości w zakresie
ES), współpraca z biznesem w zakresie ES / Duża promocja na poziomie osób zainteresowanych ES / NGO inaczej widziane niż
biznes-postrzeganie społeczne
• MRDPP- badania sektora ES pod kątem NGO dział odpłatna i gosp. / monitorowanie spółek non-profit / coraz bardziej
promowana kwestia klauzul społecznych + monitorowanie; system wsparcia, funkcjonowanie ES po 2023, np. kwestie partnerstw
(ES, aktywność lokalna, ekonomizacja NGO) / aktualizacja regionalnych PRES – liczba wskaźników
• WPS MUW – dotacje celowe na realizację zadańpublicznych- brak wiedzy wśród NGO, LGD o dostępnych możliwościach, np.
dotacjach; kwestia współpracy, partnerstwa- trudne; ES – przykład tworzenia przez adm. Publ, finansowania przez adm. Publ.
Zamawianych usług / monitoring stanu ES
• PCIS – brak systemowej formy wsparcia instytucji CIS (głównie działające przy NGO); zmiana podejścia do ES oraz z czym się
to wiąże, oswajanie z tematem, przełamywanie stereotypów, oswajanie z ES, promocja począwszy od szkół, konieczność
podnoszenia kwalifikacji kadry PES (niedostępność projektów – za względu na tą barierę, rozliczenie, prowadzenie)
• WUP – rola WUP w promocji ES, zaangażowanie filii WUP w woj. mazowieckim, połączenie zadań między WUP a powiatowymi
urzędami pracy, ilość osób bezrobotnych znajdujących zatrudnienie w ES, wygenerowanie danych
• SSPR Kalejdoskop – wspieranie ES przez urzędy pracy/ trudność z zakładaniu społ. socj. przez osoby fizyczne z III profilu z
urzędu pracy/szansadla ESwśród ludzi młodych/ rozumieniebiznesowegopodejścia przezurzędników, pokutujetraktowanieES

Aktualizacja „Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej  na Mazowszu na lata 2013-2020. 

Omówienie stanu prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
na Mazowszu na lata 2013-2020”.

• Tabela zmian z 2016 r.
• Ewaluacja z 2016 r. – główne wnioski
• Harmonogram z 2016 r. – omówienie i potwierdzenie prac nad 

aktualziacją
• Prezentacja założeń na zmiany
• Głosowanie nad obiegową formą przesyłanie 

dokumentu


