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Porozumienie o współpracy 
 

zawarte w dniu ……………2019r w ……………………………………………………… 

pomiędzy: 

 

Województwem Mazowieckim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego przy 

ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (kod pocztowy: 03-719), reprezentowanym przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 62A 

w Warszawie (kod pocztowy: 02-002), zwanym dalej MCPS, w imieniu którego występuje 

Aleksander Kornatowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

działający na podstawie Uchwały nr ………………………………………………………………… 

z dnia ………………………….. r. 

a gminą/powiatem ………………………………….. zwaną dalej gminą/powiatem, 

reprezentowaną/-nym przez  …............................ określanych dalej łącznie w treści 

Porozumienia – Stronami. 

Mając na względzie współpracę międzyinstytucjonalną wspierającą rozwój sektora 

ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz korzyści płynące z takiej 

współpracy dla społeczności lokalnej, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Strony postanawiają, że gmina/powiat powoła lokalnego „Rzecznika Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej”. 

1.1 Powołanie lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” pozwoli 

gminie/powiatowi realizować przy współpracy z samorządem województwa 

mazowieckiego (reprezentowanym przez MCPS) działania wspierające rozwój 

sektora ekonomii społecznej. Dzięki temu, gmina/powiat będzie mogła realnie 

i aktywnie współuczestniczyć w rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 

oraz kreować własną, lokalną politykę rozwoju tego sektora, co jest szczególnie 

ważne w obliczu procedowanych aktualnie zmian prawnych prowadzących 

do uchwalenia nowych ustaw: o ekonomii społecznej i solidarnej oraz 

o przedsiębiorstwach społecznych. 

1.2 Powołanie lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” wychodzi 

naprzeciw zmianom, jakie nałożą na jednostki samorządu terytorialnego 

w/w ustawy, a co za tym idzie obowiązek przygotowywania i wdrażania lokalnych 

planów rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. 

1.3 Osobą pełniącą funkcję lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” 

w gminie/powiecie  będzie: ……………………………………………………………. . 
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1.4 Osobą koordynującą wykonanie postanowień niniejszego Porozumienia po stronie 

MCPS jest: Luiza Burba. 

 

§ 2. 

Mając na uwadze cele oraz zadania sformułowane w § 1, pkt. 1.1, 1.2, MCPS 

oraz gmina/powiat …………………………………………  podejmują współpracę, której celem 

jest wzmocnienia potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim.  

§ 3.  

W ramach niniejszego Porozumienia do zadań MCPS należy: 

1. prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla osoby pełniącej funkcję 

lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej”; 

2. wyposażenie „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w materiały informacyjne 

i dydaktyczne na temat ekonomii społecznej (m.in. w tzw. przewodnik po ekonomii 

społecznej i solidarnej); 

3. bieżące doradztwo odnoszące się do zagadnień związanych z ekonomią społeczną 

oraz funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej; 

4. zorganizowanie stażu dla  lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” 

w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (w formie wsparcia coachingowego); 

5. organizowanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej działających 

na terenie gminy/powiatu lub w ościennych gminach (powiatach); 

6. zapewnienie możliwości udziału lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” 

w targach, konferencjach oraz seminariach poświęconych tematyce ekonomii 

społecznej; 

7. wsparcie doradcze na temat odpowiedzialnych społecznie zakupów dokonywanych 

przez gminę/powiat (co powinno sprzyjać realizacji zamówień publicznych 

uwzględniających tzw. klauzule społeczne); 

8. pomoc w opracowaniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz innych 

dokumentów strategicznych dotyczących gminy/powiatu. 

9. przekazywanie na bieżąco informacji nt. sektora ekonomii społecznej, istotnych z punktu 

widzenia gminy/powiatu. 

§ 4. 

W ramach niniejszego Porozumienia do zadań gminy/powiatu należy:  

1. umożliwienie przeszkolenia osoby pełniącej funkcję lokalnego „Rzecznika Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej” w zakresie ekonomii społecznej przez MCPS; 
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2. wprowadzenie na strony internetowe gminy/powiatu informacji na temat ekonomii 

społecznej i solidarnej oraz podmiotów należących do tego sektora, działających 

na  terenie  gminy/powiatu - w postaci dedykowanych stron (zakładek) poświęconych 

ekonomii społecznej;  

3. współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej przypisanym do danego 

subregionu w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy poprzez zakładanie 

przedsiębiorstw społecznych (nowych podmiotów ekonomii społecznej); 

4. stały kontakt z MCPS w wypracowaniu optymalnego modelu współpracy służącego 

popularyzacji idei ekonomii społecznej i solidarnej na terenie gminy/powiatu; 

5. współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi w zakresie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej; 

6. promowanie polityki stosowania odpowiedzialnych społecznie zakupów dokonywanych 

przez gminę/powiat (co powinno sprzyjać realizacji zamówień publicznych 

uwzględniających tzw. klauzule społeczne); 

7. informowanie przez lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” 

o aktualnych wydarzeniach dotyczących sektora ekonomii społecznej i solidarnej 

odbywających się na terenie gminy/powiatu;  

8. edukowanie przez lokalnego „Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej” gminy/ 

powiatu pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ekonomii 

społecznej; 

9. uczestniczenie w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej 

dot. gminy/powiatu oraz innych dokumentów strategicznych, ważnych z punktu widzenia 

gminy/powiatu oraz promowanie idei ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

jej uwzględnienia  w tego rodzaju materiałach; 

10. współpraca przy organizacji spotkań na temat ekonomii społecznej na terenie 

gminy/powiatu; 

11. informowanie na bieżąco Wydziału ds. ekonomii społecznej  MCPS o działaniach 

dot. ekonomii społecznej realizowanych przez gminę/powiat.  

 

§ 5. 

Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań 

finansowych. 
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§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jedynym dla każdej ze stron. 

 

 

                 Gmina/Powiat             MCPS 

 

 

…...............................................   …...…............................................. 


