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Czego dotyczy  
dobra praktyka

Niniejsza publikacja prezentuje trzy dobre praktyki z zakresu polityki 
samorządów regionalnych wobec wsparcia rozwoju ekonomii społecz-
nej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) przekonało zarząd 
województwa samorządowego do wyasygnowania własnych środków 
finansowych na rozwój ekonomii społecznej. Pozyskane fundusze tra-
fiły przede wszystkim do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jako 
dotacja przeznaczona na te potrzeby sektora w regionie, których nie 
zaspokajają fundusze unijne. Natomiast środki finansowe pochodzące 
z tzw. korkowego (czyli sprzedaży alkoholu na Mazowszu – na podst. 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości) zostały zaangażowane w niwelowa-
nie „białych plam” w zakresie wsparcia reintegracyjnego, czyli w tworze-
nie centrów integracji społecznej. Z kolei Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi wypracowało ciekawy sposób promocji ekonomii 
społecznej w formie targów finansowanych przez samorząd. Wszystkie 
te rozwiązania mogą stanowić cenny punkt odniesienia dla kreatorów 
szeroko rozumianej polityki społecznej w innych regionach.

Kontekst
Od kilkunastu lat istnieją szerokie możliwości finansowania rozwoju 
ekonomii społecznej w Polsce ze środków unijnych, przede wszystkim 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki nim 
stale wzrasta liczba podmiotów ekonomii społecznej (PES), a akredy-
towane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) świadczą na ich 
rzecz różnego rodzaju usługi. Dla przykładu w okresie 2007-2013 w ra-
mach wsparcia ze środków europejskich powstały 343 podmioty eko-
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nomii społecznej, a łączna liczba PES, które otrzymały wsparcie z EFS, 
wyniosła 10 768. Ze wsparcia w tym obszarze skorzystało 144 456 osób1.

Dotychczasowa dostępność pieniędzy unijnych jest jednocześnie jed-
nym z powodów, dla których samorządy województw nie przeznaczają 
środków własnych na rozwój sektora ekonomii społecznej. Regionalne 
samorządy niejako przyzwyczajają się do tego, że sektor ES realizuje za-
dania publiczne mimo braku nakładów z ich strony. W związku z tym 
w przyszłości, gdy zakres wspólnotowego finansowania szeroko rozu-
mianej polityki społecznej w Polsce znacząco się zmniejszy, staną one 
wobec konieczności pośpiesznego szukania środków na ekonomię spo-
łeczną oraz wypracowania nowych formuł organizacyjnych jej wspiera-
nia. Dla przypomnienia, samorząd województwa ma przypisane ustawo-
wo zadanie koordynowania działań na rzecz sektora ekonomii społecz-
nej w regionie (art. 21 pkt 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej).

Jest także drugi niekorzystny „skutek uboczny” takiej struktury finanso-
wania. Specyfika programów unijnych, na którą składa się m.in. wysoki 
stopień formalizacji, sprawia, że realizujące je instytucje nie są w sta-
nie zaspokajać wszystkich kluczowych potrzeb sektora. Przykładem są 
regionalne projekty koordynacji i rozwoju ekonomii społecznej, współ-
finansowane ze środków EFS w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych (RPO) na lata 2014-20202, w ramach których obecnie reali-
zowana jest większość działań województw w tej sferze. Wytyczne do 
tych projektów określają, jakiego rodzaju wydatki można uwzględniać 
w ich budżetach. Potrzeby wykraczające poza katalog kosztów kwalifi-
kowanych lub po prostu niezidentyfikowane na etapie planowania kil-
kuletnich projektów nie mogą być finansowane ze środków RPO. Poza 
tym tryb realizacji projektów (kilkuletnich) w zakresie wsparcia ekonomii 
społecznej nie stanowi całościowej odpowiedzi na specyficzne potrzeby 
poszczególnych regionów w perspektywie kilku lat, zwłaszcza w kontek-
ście zmian makrostrukturalnych, takich jak np. spadek bezrobocia.

Ograniczenia istniejącego modelu wsparcia dla ekonomii społecznej 
ze środków EFS dobrze podsumowano w materiale przygotowanym na 
potrzeby planowania wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej UE, 
zatytułowanym „Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie 
finansowej 2020+”:

1	 	Dane	za:	Krajowy	Program	Rozwoju	Ekonomii	Społecznej,	przyjęty	uchwałą	nr	164	Rady	Ministrów	
z	dn.	12	sierpnia	2014	r.	(M.P.	z	24	września	2014	r.,	poz.	811).
2	 	Oś	priorytetowa	IX	Włączenie	społeczne,	Działanie	IX.3	Rozwój	ekonomii	społecznej,	Poddziałanie	
IX.3.2	Koordynacja	ekonomii	społecznej.
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Przedsiębiorczość	społeczna,	by	odpowiadać	na	potrzeby	wspólnot	
samorządowych,	musi	mieć	przestrzeń	do	budowania	 i	 rozwijania	
nowych	 pomysłów.	 Tymczasem	 w	 EFS	 jest	 mnóstwo	 ograniczeń.	
Wszystko	 jest	 szczegółowo	 określone	 (grupy	 docelowe,	wskaźniki,	
demarkacje	między	celami	tematycznymi	itp.).	A	likwidowanie	tych	
ograniczeń	 jest	 albo	niemożliwe,	 albo	 zajmuje	 bardzo	dużo	 czasu.	
EFS	nie	dopuszcza	też	możliwości	niepowodzenia	w	realizacji	przed-
sięwzięć	inkubowanych	przez	OWES.	W	efekcie	ekonomii	społecznej	
trudno	 jest	 się	 rozwijać	 ze	względu	na	ograniczenia	obowiązujące	
w	EFS.	Osoba	staje	się	przedmiotem,	a	nie	podmiotem	interwencji.	
Z	pola	widzenia	ginie	główny	sens	wsparcia	–	pomoc	człowiekowi3.

We wspomnianym opracowaniu zwrócono ponadto uwagę, że silne 
ukierunkowanie OWES na osiąganie wskaźników w zakresie tworzenia 
miejsc pracy, połączone z typową dla projektów presją czasu, negatyw-
nie wpływa na jakość świadczonego wsparcia oraz na stopień przygo-
towania nowych podmiotów ekonomii społecznej do trwałego i samo-
dzielnego funkcjonowania na rynku4. Odnotowano również małą dy-
wersyfikację źródeł finansowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw 
społecznych i duże uzależnienie sektora od EFS5.

W świetle powyższego istnieje pilna konieczność budowy i wzmacniania 
efektywnych mechanizmów wsparcia ekonomii społecznej bazujących 
na środkach własnych samorządów województw. Pozwoli to z jednej 
strony uzupełniać realizowane programy unijne, zwiększając ich sku-
teczność, zaś z drugiej – „oswajać” władze regionalne z potrzebą nakła-
dów na ten sektor, poprzez pokazywanie między innymi korzyści spo-
łecznych z tego tytułu. W niniejszej publikacji zaprezentowano trzy tego 
rodzaju przykłady, mogące być dla innych województw źródłem warto-
ściowych inspiracji.

3	 Ekonomia	społeczna	w	Polsce	w	nowej	perspektywie	finansowej	2020+.	Wnioski	i	rekomendowane	
rozwiązania,	Krajowy	Komitet	Rozwoju	Ekonomii	Społecznej,	http://ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/
files/EKONOMIA_SPOLECZNA/ES_2021-2027.pdf,	s.	33.
4	 	Tamże,	s.	20.
5	 	Tamże,	s.	16.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/ES_2021-2027.pdf
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/ES_2021-2027.pdf
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DOBRE  
PRAKTYKI  
SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA  
MAZOWIECKIEGO 

Konkurs dla Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Opis rozwiązania
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką organizacyjną 
powołaną do realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w zakresie polityki społecznej6, do których od 2014 r. należy także koor-
dynacja rozwoju ekonomii społecznej. Jego pracownicy od razu uświa-
domili sobie wady obowiązującego modelu finansowania tej sfery.

6	 W	pozostałych	województwach	analogiczne	jednostki	noszą	nazwę	Regionalnych	Ośrodków	Polityki	
Społecznej	lub	Regionalnych	Centrów	Polityki	Społecznej.
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– Kiedy pisaliśmy projekt koordynacyjny [realizowany ze środków EFS 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego] i wczytywaliśmy się w wytyczne czy chodziliśmy na spotkania, 
co i rusz okazywało się, że nie możemy w niego wpisać jakiegoś działania. 
Przykładowo: że możemy agregować dane, ale nie możemy prowadzić wła-
snych badań ekonomii społecznej, bo będą one realizowane na poziomie 
centralnym. Tymczasem, aby odpowiednio reagować na potrzeby, musimy 
zbierać dane na poziomie subregionów, a najlepiej powiatów – tłumaczy 
Robert Gajewski, kierownik Wydziału ds. ekonomii społecznej i projek-
tów zewnętrznych MCPS. – Dowiedzieliśmy się też, że nie możemy szkolić, 
bo to „nie nasza sprawa”. Pomyśleliśmy: hola, hola, jak to nie nasza sprawa? 
Wszystkie te ograniczenia wywołały w nas rodzaj pozytywnej złości. Skoro 
mamy odpowiadać za ekonomię społeczną w regionie, musimy mieć dodat-
kowe pieniądze, np. na zwiększanie widoczności sektora. Bo jak mamy to 
robić, kiedy ze środków projektu możemy sfinansować jedno seminarium 
w roku?

Na wniosek Wydziału urząd marszałkowski zdecydował się wówczas 
wyasygnować środki własne, rzędu 200-300 tys. zł, na niezbędne dzia-
łania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w 2015 r., które nie mogły 
być sfinansowane z budżetu projektu systemowego7. – Nie jest to może 
duża kwota, ale i budżet projektu na wspomniany rok wynosił zaledwie  
ok. 700 tys. zł – wspomina Gajewski. 

–	Dzięki	zabezpieczeniu	tych	środków	mogliśmy	pokryć	koszty	pro-
mocji	 ekonomii	 społecznej,	 szkoleń	 dla	 pracowników	 ośrodków	
wsparcia	ekonomii	społecznej	czy	badań.	Od	tamtego	czasu	nasz	bu-
dżet	na	dodatkowe	działania	–	zwiększające	potencjał	kadr	i	widocz-
ność	sektora,	rzecznictwo	 itd.	–	stale	wzrasta	 i	obecnie	wynosi	ok.	
400	tys.	zł	rocznie.	To	są	już	spore	środki,	umożliwiające	osiąganie	
zauważalnych	efektów.

Można powiedzieć, że od 2015 r. MCPS działa bardziej kompleksowo, 
dwutorowo: realizuje projekt koordynacyjny oparty o fundusze unijne, 
a dodatkowo na koniec każdego roku planuje działania uzupełniające 
na rok następny, finansowane ze środków własnych urzędu marszał-
kowskiego. Udział środków samorządu mazowieckiego w strukturze 
wydatków na rozwój ES w całym okresie utrzymywał się na stałym po-
ziomie ok. 400 tys. zł rocznie, co stanowiło prawie 2/3 środków unijnych 
(w wysokości 600 000 tys. zł rocznie), zaś w odniesieniu do łącznej kwoty 

7	 	Projekt	Koordynacja	Ekonomii	Społecznej	na	Mazowszu,	http://es.mcps-efs.pl/.

http://es.mcps-efs.pl
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nakładów na ekonomię społeczną w regionie mazowieckim – 40% ca-
łego budżetu. Natomiast w 2019 r. nastąpił 12-krotny wzrost nakładów 
samorządu mazowieckiego do kwoty 4 900 000 zł, z czego 2 700 000 zł 
trafiło do OWES-ów, a 2 200 000 zł przeznaczono na tworzenie CIS-ów. 
Oznacza to całkowite odwrócenie proporcji, bowiem w 2019 r. to środki 
unijne stanowiły mniejszą część całego budżetu ES (tj. niespełna 40%),  
w którym tylko 600 tys. zł pochodziło z UE, natomiast 900 tys. zł dla  
OWES-ów i milion zł na CIS to środki samorządowe. Z kolei środki unij-
ne przeznaczane są głównie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych. 

–	Tymczasem	równie	istotne	jest	wspieranie	istniejących	podmiotów	
ekonomii	społecznej,	które	często	upadają	m.in.	dlatego,	że	tworzą	
je	 ludzie	po	 ciężkich	przejściach,	nierzadko	z	poważnymi	deficyta-
mi	w	funkcjonowaniu.	Poza	tym	środki	europejskie	kiedyś	się	skoń-
czą.	Dlatego	podjęliśmy	się	stopniowego	budowania	własnej	polityki	
wspierania	ekonomii	społecznej	w	regionie,	opartej	o	własne	środki	
– tłumaczy Elżbieta Bogucka, Zastępca Dyrektora MCPS ds. Społecz-
nych.

Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, prowadzącej 
ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) obsługujący subregiony: 
radomski, ciechanowski i ostrołęcki, przypomina, że w obecnej unijnej 
perspektywie budżetowej (2014-2020) Mazowsze – województwo duże 
i, nie licząc Warszawy, biedne – otrzymało relatywnie najmniej pienię-
dzy na ekonomię społeczną. – Odczuwamy to, jako OWES-y, od trzech lat. 
Wysokość środków, które są nam przekazywane, sprawia, że nasza oferta 
jest znacznie skromniejsza niż w przypadku naszych odpowiedników w in-
nych częściach kraju. Przykładowo: na stworzenie jednego miejsca pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych możemy przeznaczyć w ramach dotacji 
kwotę ok. 11-13 tys. zł. W pozostałych województwach standardem jest ok.  
24 tys. zł. Wspomniany problem był podstawą wielu rozmów z przed-
stawicielami urzędu marszałkowskiego czy MCPS, inicjowanych przez 
Fundusz Współpracy m.in. na forum Komitetu Monitorującego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego czy Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego: – Mówiliśmy wprost, że nie mamy odpowiednich narzędzi, by dać 
ekonomii społecznej na Mazowszu silniejszy impuls do rozwoju, co jest prze-
cież naszą wspólną odpowiedzialnością. Dlatego bardzo nas cieszy, że przy 
wsparciu MCPS urząd marszałkowski wyodrębnił ze środków własnych także 
pieniądze na uzupełnienie oferty OWES-ów w poszczególnych subregionach.
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Środki samorządu wojewódzkiego zostały przeznaczone na usługi dla 
przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej. 
Zdecydowano, że dysponentem tych funduszy i dostarczycielem usług 
będą organizacje prowadzące akredytowane OWES. Wiosną 2019 r. 
MCPS zorganizowało dla nich pierwszy otwarty konkurs ofert, w ramach 
którego wspomniane organizacje lub ich partnerstwa mogły wniosko-
wać o środki na rozwój ekonomii społecznej, w tym na działania w ogó-
le nierealizowane w ramach projektu koordynacyjnego bądź projektów 
OWES, jak szkolenia dla własnych kadr czy doradztwo prawne, finanso-
we, marketingowe i księgowe dla istniejących PES. Dofinansowanie jest 
przyznawane na trzy lata. Łączna pula wsparcia na każdy rok wynosi 
2,7 mln zł, przy czym, jak zastrzega Gajewski, na obsługę poszczegól-
nych dziewięciu subregionów województwa wyróżnionych przez Główny 
Urząd Statystyczny przewidziane są różne kwoty. 

–	 Wspólnie	 z	 OWES-ami	 wypracowaliśmy	 algorytm	 pozwalający	
sprawiedliwie	 dzielić	 dostępne	 środki.	 Uzależnia	 on	 maksymalną	
wysokość	 dofinansowania	 na	wsparcie	 ekonomii	 społecznej	w	 da-
nym	subregionie	m.in.	od	liczby	osób	bezrobotnych,	liczby	klientów	
pomocy	społecznej	oraz	liczby	PES.	W	efekcie	subregion	warszawski	
dostał	najwięcej,	a	żyrardowski	najmniej,	z	czym	oczywiście	powią-
zane	są	różnice	we	wskaźnikach	do	osiągnięcia	w	ramach	zadania,	
które	zlecamy8 – wyjaśnia Robert Gajewski.

8

Daniel Prędkopowicz tłumaczy, że już na etapie planowania konkursu 
MCPS oraz OWES wspólnie ustalili, że przekazywane środki nie będą 
mogły być przeznaczane na dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych czy dla powstających PES. Polityka 
samorządu regionalnego zorientowana jest bowiem na realizowanie 
działań wspierających przede wszystkim istniejące podmioty, a nie na 
tworzenie nowych, które są finansowane w ramach RPO. Spotkało się 
to ze zrozumieniem i akceptacją Ośrodków Wsparcia ES, mimo że ich 
podstawowym zadaniem jest utworzenie określonej liczby miejsc pracy.  

–	Chcieliśmy	się	skupić	na	szukaniu	rozwiązań,	które	uzupełnią	luki	
w	 projektach	 europejskich,	 zamiast	 powielać	 podobne	 zadania – 
podsumowuje Prędkopowicz. 

8	 Listę	celów	i	wskaźników	dla	całego	projektu	wsparcia	mazowieckich	OWES	ze	środków	urzędu	
marszałkowskiego	można	znaleźć	w	Załączniku	nr	1	do	niniejszej	publikacji.
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Podział województwa mazowieckiego na podregiony

W województwie mazowieckim od 2018 r. funkcjonuje 9 podregionów, 
które stanowią jednostki terytorialne systemu statystycznego w Pol-
sce (zgodnego ze standardem NUTS i zintegrowanego z innymi jed-
nostkami tego typu w UE). Najbardziej wyróżniającym się gospodarczo 
podregionem jest miasto Warszawa, który wg wskaźnika rozwoju go-
spodarczego Hellwiga9 – jako jedyny – zalicza się do I grupy regionów 
reprezentujących wysoki poziom rozwoju gospodarczego (wskaźnik ten 
wynosi dla Warszawy 0,927, podczas gdy najniższy wskaźnik rozwoju 
odnotowano w podregionie radomskim – na poziomie 0,256)10.

W 2014 r., kiedy subregion warszawski wschodni obejmował także subre-
gion żyrardowski, żaden z mazowieckich podregionów nie kwalifikował 
się do grupy II, tj. średniego wyższego poziomu rozwoju gospodarcze-
go. Do grupy powiatów charakteryzujących się średnim niższym pozio-
mem rozwoju gospodarczego należy pięć subregionów: warszawski za-
chodni, płocki, warszawski wschodni, ostrołęcki, siedlecki. Podregiony 
radomski i ciechanowski mają niski poziom rozwoju gospodarczego. 
Właśnie te dwa podregiony oraz podregion ostrołęcki są objęte wspar-
ciem w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przez OWES, którego lide-
rem jest Fundacja Fundusz Współpracy. Dziewiąty podregion, żyrardow-
ski, jest również słabo rozwinięty gospodarczo i właśnie dlatego został 
wyodrębniony z podregionu warszawskiego zachodniego – jest wspie-
rany przez OWES prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS. Lokujący się 
na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego region siedlecki jest 
wspierany przez OWES w Siedlcach, prowadzony przez Fundację Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego. Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku prowadzi OWES dla 
podregionu płockiego. Natomiast subregion warszawski zachodni wraz 
z miastem stołecznym Warszawa i subregionem warszawskim wschod-
nim tworzy region warszawski stołeczny, podczas gdy reszta podregio-
nów należy do regionu mazowieckiego regionalnego, dla którego OWES 
prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

9	 	Wskaźnik	społeczny	służący	do	mierzenia	rozwoju	gospodarczego,	skonstruowany	w	oparciu	 
o	9	zmiennych:	1	–	stopa	bezrobocia	[%],	2	–	przeciętne	miesięczne	wynagrodzenie	brutto	[zł],	3	–	dochody	
budżetu	powiatu	na	1	mieszkańca	[zł],	4	–	wydatki	budżetu	powiatu	na	1	mieszkańca	[zł],	5	–	odsetek	
mieszkań	wyposażonych	w	instalację	wodociągową	w	ogólnej	liczbie	mieszkań	[%],	6	–	odsetek	mieszkań	
wyposażonych	w	centralne	ogrzewanie	w	ogólnej	liczbie	mieszkań	[%],	7	–	długość	dróg	gminnych	
i	powiatowych	o	twardej	nawierzchni	na	100	km²	[km],	8	–	przeciętna	powierzchnia	użytkowa	mieszkania	
na	1	osobę	[m²],	9	–	produkcja	sprzedana	przemysłu	ogółem	na	1	mieszkańca.
10	 	Za:	T.	Siudek,	K.	Drabarczyk,	A.	Jakubiec	„Rozwój	gospodarczy	powiatów	i	podregionów	województwa	
mazowieckiego”	w:	„Zeszyty	Naukowe	Szkoły	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego.	Ekonomika	i	Organizacja	
Gospodarki	Żywnościowej”	2017,	nr	117:	33-46.



14

Mapa 1
Obszary działania akredytowanych OWES na Mazowszu
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Korzyści z realizacji konkursu
Z racji stosunkowo krótkiego, kilkumiesięcznego okresu, jaki upłynął od 
przekazania OWES środków do powstania niniejszej publikacji, trudno 
precyzyjnie wskazać, co się już zmieniło, czy podsumować efekty realiza-
cji projektów dofinansowanych przez samorząd województwa. Już teraz 
można jednak zarysować katalog korzyści, jakie zaczynają odnosić po-
szczególni aktorzy.

–	Mazowieckie	OWES-y	są	bardzo	świadome	zarówno	lokalnych	po-
trzeb	w	zakresie	wspierania	rozwoju	ekonomii	społecznej,	jak	i	wła-
snych	mocnych	stron.	Dzięki	środkom	samorządu	wojewódzkiego	są	
w	 stanie	 zarówno	wzmacniać	 swoje	atuty,	 jak	 i	 poszerzać	 zespoły	
oraz	zakres	oferowanych	usług	– komentuje dr Izabela Rybka, kon-
sultantka regionalna Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Socjalnych w województwie mazowieckim, pracująca w ra-
mach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej.

– O tym, jak dzięki środkom z naszego konkursu zwiększyła się oferta OWES, 
można się przekonać, choćby wchodząc na portal ngo.pl. Pełno jest na nim 
ich ogłoszeń dotyczących pracy, np. dla doradców marketingowych i biz-
nesowych – zauważa Gajewski. Wartością dodaną konkursu jest zatem 
powstawanie dodatkowych miejsc pracy w podmiotach wspierających 
sektor ekonomii społecznej.

– Obecnie jesteśmy w stanie prowadzić działania, których z różnych powo-
dów, np. proceduralnych, nie można było sfinansować ze środków unijnych – 
potwierdza Magdalena Pachel ze Stowarzyszenia BORIS, prowadzącego 
OWES dla subregionu żyrardowskiego.  

–	Przykładowo:	do	 tej	pory	mieliśmy	bardzo	niewiele	pieniędzy	na	
doradztwo	 specjalistyczne	 i	 branżowe.	 Dotacja	 przekazana	 przez	
MCPS	pozwala	nam	objąć	tym	rodzajem	wsparcia	nie	tylko	podmioty	
ekonomii	społecznej,	które	już	istnieją,	ale	także	takie,	które	dopiero	
zaczynają	się	formować.	Ze	środków	samorządu	finansujemy	także	
m.in.	 działania	 promocyjne.	 Wcześniej	 sygnalizowaliśmy,	 że	 brak	
obu	wspomnianych	kategorii	działań	 jest	barierą	dla	rozwoju	eko-
nomii	społecznej.	
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Pachel podkreśla, że ogromną zaletą konkursu było zostawienie OWES 
niemal pełnej swobody zarówno w proponowaniu listy wydatków, jak 
i w podziale środków na poszczególne rodzaje zadań. Warto przypo-
mnieć, że relacja grantodawca – grantobiorca nie musi oznaczać hierar-
chicznego podporządkowania, gdyż partnerstwo nie zakłada równości 
pozycji podmiotów, ale wspólnotę celów i zgodę co do środków realizacji 
tychże celów. W ostatnich latach, dzięki postawie kierownika i pracow-
ników Wydziału Ekonomii Społecznej w MCPS oraz OWES-ów, dojrzewa 
partnerska współpraca między jednostką samorządową odpowiedzial-
ną za koordynowanie ekonomii społecznej w regionie a organizacjami 
pozarządowymi, których zadaniem jest wspieranie lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

Należy podkreślić kolejny aspekt dofinansowania mazowieckich OWES 
przez samorząd wojewódzki – organizacje pozarządowe wspierające 
PES dostały wreszcie szansę na profesjonalizację i rozwój. 

–	W	końcu	mamy	z	 czego	pokryć	 koszty	 podnoszenia	 kompetencji	
pracowników	czy	zakupu	sprzętu	 i	materiałów	niezbędnych	w	bie-
żącej	pracy	– wylicza Daniel Prędkopowicz.	–	Mamy	też	możliwość	
organizacji	wyjazdów	 studyjnych	 i	 szkoleniowo-integracyjnych	dla	
naszej	kadry,	wzmacniających	jej	kompetencje,	ale	także	wewnętrz-
ne	relacje.	Prowadzimy	biura	w	trzech	różnych	lokalizacjach,	a	ich	
pracownicy	 dotąd	 spotykali	 się	 jedynie	 raz	 na	 kwartał	 i	 omawiali	
wyłącznie	kwestie	merytoryczne.	Teraz	możemy	się	dodatkowo	pod-
szkolić,	 wymienić	 doświadczenia	 i	 po	 prostu	 lepiej	 poznać,	 dzięki	
czemu	jesteśmy	potem	bardziej	zmotywowani	do	pracy	w	terenie.	

Z kolei Magdalena Pachel wspomina, że jej organizacja nie miała środ-
ków na tak podstawowe rzeczy, jak druk wizytówek czy materiałów in-
formacyjnych. – A teraz mamy w planach m.in. radiową kampanię promu-
jącą naszą ofertę oraz wizytę studyjną w innym subregionie – cieszy się.

Realizacja konkursu przyczyniła się do zacieśnienia więzi pomiędzy akre-
dytowanymi mazowieckimi OWES. 

–	Prace	nad	konkursem	były	okazją	do	spotkań,	np.	w	celu	wypra-
cowania	 wspólnego	 stanowiska	 w	 zakresie	 kryteriów	 konkurso-
wych,	wskaźników	czy	terminów.	Dużo	dyskutujemy	także	na	temat	
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pomysłów	na	działania	realizowane	w	ramach	tego	konkursu,	w	tym	
na	 temat	możliwego	 łączenia	 sił,	 np.	w	 zakresie	 promocji.	Nie	ma	
przecież	sensu	produkować	osobnych	spotów	reklamowych	dla	każ-
dego	subregionu	–	lepiej	zrzucić	się	na	stworzenie	jednego,	uniwer-
salnego,	który	będą	mogły	wykorzystywać	wszystkie	OWES-y	– tłu-
maczy Prędkopowicz. 

Podkreśla przy tym, że konkurs pomaga budować pozytywne relacje nie 
tylko pomiędzy OWES, ale także między nimi a MCPS. – Szczerze docenia-
my olbrzymią pracę wykonaną przez Centrum w celu wyodrębnienia tych 
środków, a następnie zorganizowania konkursu w taki sposób, by jak najle-
piej odpowiadał na nasze potrzeby.

Magdalena Pachel uzupełnia listę zalet projektu o zwiększenie obecno-
ści OWES w terenie. Dzięki temu zaczynają się tworzyć nowe sieci współ-
pracy, w skład których wchodzą zarówno samorządy lokalne, przedsię-
biorstwa społeczne i organizacje pozarządowe, jak i sami mieszkańcy. 
– W tym roku moja koleżanka z OWES uczestniczyła w dożynkach. Na takie 
działania, niemające na celu bezpośredniego organizowania miejsc pracy, 
nie mieliśmy wcześniej żadnych środków. Tymczasem bez nich nie sposób 
„robić klimatu” dla ekonomii społecznej, pokazywać lokalnym społeczno-
ściom, że warto ją rozwijać u siebie.

Robert Gajewski wskazuje, że jednym z głównych pożytków ze stopnio-
wego wzrostu samorządowych nakładów na rozwój ekonomii społecz-
nej jest oswajanie władz regionalnych z nieuchronnymi zmianami w do-
stępności finansowania zewnętrznego. 

–	Unijne	pieniądze	kiedyś	przecież	się	skończą,	a	zadania	wojewódz-
twa	pozostaną.	Nie	chcemy	obudzić	się	w	sytuacji,	w	której	koordy-
nacja	 ekonomii	 społecznej	 nagle	 będzie	musiała	 ograniczyć	 się	 do	
organizacji	konferencji	raz	w	roku	oraz	wydawania	broszurek.	Bez	
pieniędzy	nie	da	się	wspierać	podmiotów	ekonomii	społecznej	– pod-
kreśla Gajewski.

Aby zrozumieć, jak istotnym wsparciem dla mazowieckich OWES są do-
datkowe środki z urzędu marszałkowskiego, należy uświadomić sobie, 
jak trudne zadania przez nimi stoją. Województwo mazowieckie jest nie 
tylko największe w kraju, ale także bardzo zróżnicowane. Z jednej strony 
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mamy Warszawę, gdzie bezrobocie jest najmniejsze, a funkcjonujących 
PES naprawdę sporo. Ale Mazowsze to także powiaty, w których bez pra-
cy pozostaje nawet 20% mieszkańców. 

–	Wiele	 społeczności	wymaga	 indywidualnego	 podejścia	 ze	 strony	
OWES-u:	 innej	 oferty,	 innego	 modelu	 współpracy	 z	 samorządem,	
urzędami	 pracy,	 ośrodkami	 pomocy	 społecznej	 czy	 organizacjami	
pozarządowymi.	W	licznych	mazowieckich	gminach	nie	ma	podmio-
tów	ekonomii	społecznej	ani	organizacji,	które	mogłyby	je	tworzyć,	
po	prostu	nie	ma.	Jeśli	dodamy	do	tego	dużo	mniejsze	środki	do	dys-
pozycji	 OWES-ów	 w	 stosunku	 do	 pozostałych	 regionów,	 to	 okaże	
się,	że	samo	spełnienie	wymagań	nakładanych	na	nas	przez	system	
akredytacyjny	wymaga	często	sporej	ekwilibrystyki.	To	sprawia,	że	
pracujemy	w	ciągłym	napięciu	– relacjonuje Daniel Prędkopowicz.

Robert Gajewski wymienia jeszcze jedną zaletę polityki samorządu wo-
jewództwa wobec ekonomii społecznej. – Pozwala nam ona budować 
w społeczeństwie wizerunek odpowiedzialnej i profesjonalnej instytucji, 
aktywnie szukającej nowych możliwości działania. Myślę, że jest on bardzo 
ważny zarówno dla MCPS-u, jak i dla władz regionu. Dzięki własnym środ-
kom kreujemy coś nowego, co realnie pomaga ludziom, którym jest w życiu 
trudno. I to pomaga w mądry sposób, unikając łatwizny w rodzaju bezpo-
średnich transferów pieniężnych.

Czynniki skutecznego wsparcia
Aby wsparcie samorządów regionalnych dla OWES było skuteczne, po-
winno być elastyczne. Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie 
organizowanym przez MCPS zapisał we wniosku inne działania, odpo-
wiadające na potrzeby zidentyfikowane na poziomie subregionów. – 
Uznaliśmy, że przynajmniej na razie nie ma sensu zobowiązywać wszystkich 
organizacji do robienia tego samego, bo każdy obszar ma swoją specyfikę. 
Do różnic w potencjale sektora dochodzą bowiem choćby różnice w mental-
ności – tłumaczy Gajewski. – W efekcie w jednych miejscach postawiono na 
animację powstawania nowych podmiotów, w innych – gdzie PES-ów jest 
więcej – na tworzenie klastrów i wizyty studyjne itd. Wszystkim ośrodkom 
umożliwiliśmy także inwestowanie w pracowników, np. w formie szkoleń, na 
co przeważnie nie ma przewidzianych pieniędzy w realizowanych przez nie 
projektach europejskich. Dr Rybka również kładzie nacisk na umożliwie-
nie OWES dostosowywania działań do lokalnych uwarunkowań. – Nie 
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ma sensu koncentrować się na wyspecjalizowanych usługach, np. coachin-
gowych, w miejscach, gdzie przedsiębiorstwa społeczne można policzyć na 
palcach jednej ręki, a świadomość ich otoczenia, czym w ogóle jest ekono-
mia społeczna, jest niewielka. W takich społecznościach lepiej się skupić na 
intensywnej pracy animacyjnej – mówi.

Przedstawiciele mazowieckich OWES silnie akcentują fakt, że środki 
z konkursu są im przyznawane nie na kilka miesięcy czy rok, lecz de facto 
na dwa i pół roku, co umożliwia zaplanowanie kompleksowych działań 
ze sporym wyprzedzeniem, a następnie ich spokojną, konsekwentną 
realizację. Takie rozwiązanie ogranicza ponadto biurokrację. – W innych 
projektach kilkadziesiąt procent czasu poświęcamy na kwestie związane 
z dokumentami, zamiast na realną pracę w terenie z naszymi klientami. Wy-
nika to m.in. z tego, że gdy tylko kończy się jedna kontrola projektowa, zaraz 
zaczyna się druga, a chwilę później jakiś audyt. Tak naprawdę kilka osób 
musi być stale zaangażowanych w „papierologię”, a nie w wymyślanie pomy-
słów na działania i ich realizację – ubolewa Daniel Prędkopowicz.

Kwestie formalne upraszcza także przekazywanie OWES środków samo-
rządu w formie konkursu. 

–	W	 przypadku	 przekazania	 środków	 samorządu,	 zgodnie	 z	 usta-
wą	o	pożytku	publicznym	i	o	wolontariacie,	 ich	wydatkowanie	ma	
charakter	realizacji	zadania	publicznego.	Oznacza	to	wiele	ułatwień	
w	 realizacji	 zaplanowanych	 działań,	 choćby	 dotyczących	 wyboru	
wykonawców.	 W	 przypadku	 projektów	 europejskich	 obowiązują	
bazy	 konkurencyjności,	 wytyczne	 jedne,	 drugie,	 trzecie	 i	 dziesiąte.	
Nas	wiąże	tylko	umowa	z	Województwem	Mazowieckim,	reprezen-
towanym	przez	MCPS,	w	 tym	zadeklarowane	zadania	– podkreśla 
Prędkopowicz. 

Innymi słowy, konkurs jest bardzo elastyczny nie tylko jeśli chodzi o to, 
na co OWES mają wydawać środki, ale także – jak mają to robić.

To, że konkurs odpowiada na wszystkie najpilniejsze, niezaspokojone 
potrzeby OWES, a ponadto jego zasady są dla nich przyjazne, jest moż-
liwe dzięki partycypacyjnemu charakterowi całego przedsięwzięcia. Nie 
zostało ono określone odgórnie, przez urzędników, ale wypracowane na 
forum Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, wojewo-
dy, samorządów lokalnych, sektora ekonomii społecznej (w tym same 
OWES) oraz biznesu. 
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–	 Cały	 proces	 przygotowywania	 konkursu,	 a	 następnie	 jego	 reali-
zacji,	odbywa	się	w	ścisłym	porozumieniu	między	siecią	wszystkich	
OWES-ów	 na	Mazowszu	 a	MCPS-em.	 Razem	 zastanawialiśmy	 się,	
jak	mogą	wyglądać	kryteria	przyznawania	środków	czy	według	ja-
kiej	metodologii	podzielimy	dostępną	pulę	na	poszczególne	podregio-
ny – wspomina Prędkopowicz. 

Jego zdaniem w przypadku takich przedsięwzięć, jak konkurs dla ma-
zowieckich OWES, zdecydowane postawienie na wzajemne zaufanie 
i wspólne wypracowywanie rozwiązań daje 99% gwarancji sukcesu.

Robert Gajewski wskazuje na dwa kolejne czynniki, dzięki którym opi-
sywana dobra praktyka ma przynieść maksymalne możliwe korzyści. 
Po pierwsze, przed ogłoszeniem konkursu MCPS przeanalizowało do-
tychczasowe działania poszczególnych ośrodków i zidentyfikowało braki 
w ich ofercie na rzecz istniejących PES. Efektywne działania Centrum ad-
resowane do OWES ułatwia również to, że wielu pracowników Wydziału 
ekonomii społecznej w przeszłości pracowało w sektorze pozarządo-
wym. Dzięki temu dobrze rozumieją realia funkcjonowania ośrodków, 
ich problemy i ograniczenia. 

Należy w tym miejscu sprecyzować, że MCPS dysponuje środkami na 
realizację konkursu w ramach programu współpracy samorządu woje-
wództwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. 

–	Dodaliśmy	do	niego	zadania	związane	z	ekonomią	społeczną	i	na-
pisaliśmy	do	 zarządu	województwa	pismo,	 że	 na	 przyszły	 rok	 po-
trzebujemy	więcej	pieniędzy.	Oczywiście	nasza	dyrekcja	pojechała	do	
skarbnika	w	tej	sprawie,	ale	nie	musiała	niczego	negocjować,	bo	po	
drugiej	stronie	spotkała	się	ze	zrozumieniem	i	dobrą	wolą.	Zarząd	
województwa	doskonale	wie,	czym	jest	ekonomia	społeczna	i	 jakie	
są	korzyści	z	jej	wspierania	– zapewnia Gajewski. 

– Myślę, że zadecydowały o tym nasze osiągnięcia, z którymi radni mają 
styczność choćby na posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Prorodzin-
nej, a także wieloletnia ciężka praca nad budowaniem w samorządzie świa-
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domości, że nakłady na przedsiębiorczość społeczną to nie rozdawnictwo, 
ale efektywne narzędzie pomagania ludziom. Skuteczności tych wysiłków 
na pewno sprzyjał fakt, że skład Zarządu Województwa Mazowieckiego 
od wielu lat praktycznie się nie zmienia. – Co więcej, członkiem zarządu 
jest również osoba, która nadzoruje działania MCPS i w związku z tym od 
dawna ma do czynienia z ekonomią społeczną, choćby przy okazji organi-
zowanych przez nas konferencji czy targów. Jej nie trzeba było dodatkowo 
edukować – informuje Elżbieta Bogucka. Duże znaczenie miało także to, 
że od 2015 r. samorządowi skarbnicy mieli okazję oswoić się z termi-
nem „ekonomia społeczna” i z tym, że wydatki na ten cel stanowią osob-
ną pozycję w projekcie budżetu województwa, trafiającym pod obrady 
sejmiku.

Zdaniem Izabeli Rybki w innych województwach, gdzie zrozumienie dla 
konieczności inwestowania środków samorządu w ekonomię społecz-
ną nie jest tak szerokie, pomocne może być szukanie sojuszników, np. 
w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która m.in. 
uczestniczy w tworzeniu programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. – Poza efektami pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej to 
właśnie życzliwość Rady wobec idei ekonomii społecznej może zaważyć na 
opinii władz samorządowych w tej sprawie – przekonuje.

Magdalena Pachel radzi potencjalnym naśladowcom opisywanej dobrej 
praktyki, by zwracali szczególną uwagę na trzy kwestie. 

–	Po	pierwsze,	wskaźniki	do	osiągnięcia	muszą	być	realistyczne.	Po	
drugie,	powinny	być	wypracowywane	w	ścisłej	współpracy	z	poten-
cjalnymi	uczestnikami	konkursu.	Wreszcie	po	trzecie,	trzeba	zwrócić	
uwagę,	aby	jego	zasady	były	na	tyle	elastyczne,	by	każdy	z	realizato-
rów	mógł	dostosować	do	nich	swoje	sposoby	działania,	wynikające	
ze	specyfiki	obsługiwanych	obszarów.

Potencjalne wyzwania
Robert Gajewski podkreśla, że realizacja konkursu prawdopodobnie na-
potkałaby na liczne przeszkody, a być może byłaby nawet źródłem kon-
fliktów, gdyby nie konsekwentnie prowadzony dialog społeczny. 
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–	Na	co	dzień	rozmawiamy	z	samorządami,	warsztatami	terapii	za-
jęciowej,	 centrami	 integracji	 społecznej,	 spółdzielniami	 socjalnymi,	
no	i	oczywiście	z	OWES-ami,	jako	dystrybutorami	pieniędzy	na	roz-
wój	 ekonomii	 społecznej,	 pracującymi	bezpośrednio	w	 terenie.	Bez	
tych	spotkań	zapewne	my	narzekalibyśmy	na	OWES-y,	a	OWES-y	na	
nas,	 a	wszystko	wynikałoby	 z	 niewiedzy	 na	 temat	 specyfiki	 pracy	
tej	drugiej	strony.	Przykładowo:	komuś	może	się	wydawać,	że	brak	
określonych	 działań	 ze	 strony	 urzędników	wynika	 z	 ich	 bierności,	
tymczasem	możliwości	działania	może	im	ograniczać,	dajmy	na	to,	
ustawa	o	finansach	publicznych – opowiada Gajewski.

Daniel Prędkopowicz przypomina, że minęło dopiero kilka miesięcy od 
rozstrzygnięcia konkursu, dlatego trudno z pełnym przekonaniem mó-
wić, że zaangażowanym w niego podmiotom udało się uniknąć takich 
czy innych błędów czy problemów. Jednocześnie wskazuje na dwa czyn-
niki, które pozwalają znacznie ograniczyć różnego rodzaju ryzyka. 

Po pierwsze, na etapie projektowania konkursu, MCPS oraz potencjalni 
uczestnicy wypracowali rozsądne ustalenia dotyczące wskaźników. 

–	Wszystkie	OWES-y	będą	rozliczane	z	realizacji	projektu	w	oparciu	
o	te	same	wskaźniki,	ale	ustalone	na	różnych	poziomach.	Nie	ma	ich	
za	dużo	i	nie	są	zbyt	trudne	do	osiągnięcia.	

Pogoń za „wyrobieniem” nazbyt ambitnych wskaźników negatywnie od-
biła się na niejednym pożytecznym projekcie ze sfery ekonomii społecz-
nej.

Po drugie, mazowieckie OWES od wielu lat działają w województwie po-
dzielonym na subregiony.

–	Dlatego	doskonale	znamy	tereny,	na	których	działamy:	mamy	dla	
nich	 zrobione	diagnozy	potrzeb,	 kontakty	 z	 tamtejszymi	organiza-
cjami	pozarządowymi	 i	samorządami.	Przy	każdym	kolejnym	kon-
kursie,	czy	to	realizowanym	ze	środków	RPO,	czy	samorządowych,	
spotykamy	 się	 i	 rozmawiamy,	 czy	 ktoś	 z	 nas	 chciałby	 rozszerzyć
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zakres	 terytorialny	 swojej	 działalności,	 czy	 „zostajemy	 tam,	 gdzie	
jesteśmy”.	Dzięki	temu	nie	konkurujemy	ze	sobą,	bo	nie	mamy	o	co.	
Zamiast	 tego	 szukamy	pomysłów	na	 to,	 co	możemy	 zrobić	 razem,	
a	 ponadto	 wspólnie	 lobbujemy	 za	 rozwiązaniami	 sprzyjającymi	
sprawnemu	działaniu	OWES	we	wszystkich	 subregionach.	Wymie-
niamy	się	też	doświadczeniami	czy	interpretacjami	przepisów	– wy-
licza Prędkopowicz.

Magdalena Pachel wraca do kwestii ogólnego sformułowania celów 
i zasad konkursu. – Wymagało to od samorządu województwa otwar-
tości i zaufania, że te środki zostaną wykorzystane w sposób sensowny 
przez podmioty, które wiedzą, jak wspierać ekonomię społeczną. Brak 
sztywnych oczekiwań w odniesieniu do tego, co i jak mamy zrobić, w na-
turalny sposób ogranicza sporo ryzyk wiążących się z realizacją tego typu 
projektów.

Zdaniem dyrektor Boguckiej pułapką, w którą mogą wpaść ewentualni 
naśladowcy konkursu, jest postawienie się ROPS w roli instytucji, która 
wszystko wie lepiej i nikogo nie musi pytać o zdanie.

–	Warto	dużo	rozmawiać	z	organizacjami	pozarządowymi,	zwłasz-
cza	że	wiele	z	nich	ma	naprawdę	dużą	wiedzę	praktyczną	na	temat	
ekonomii	społecznej.	Wzajemny	szacunek,	wymiana	informacji	i	opi-
nii	oraz	pamiętanie	o	tym,	że	choć	każdy	z	nas	ma	inną	rolę	do	ode-
grania,	to	ostatecznie	gramy	do	jednej	bramki	–	wszystko	to	bardzo	
ułatwia	współpracę	– mówi Dyrektor Bogucka. 

Gdy brakuje zaufania, nie sposób myśleć o efektywnej kooperacji, 
zwłaszcza w elastycznych formułach.

Robert Gajewski jest zdania, że budowanie systemowych rozwiązań z za-
kresu wspierania ekonomii społecznej jest znacznie trudniejsze w regio-
nach, w których – w odróżnieniu od Mazowsza – instytucja koordynująca 
tę sferę ma słabą pozycję. – Zdarza się wówczas np., że aktywność ROPS jest 
przytłaczana przez wybrane departamenty urzędu marszałkowskiego, które 
też chcą odgrywać istotną rolę w odniesieniu do sektora – mówi kierownik 
Wydziału ekonomii społecznej MCPS. Rozwiązanie? – Ważne, by ROPS nie 
siedział cicho, był odpowiedzialny i wiedział, jaką ma funkcję w samorządzie.
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Na koniec warto wspomnieć, że sporym wyzwaniem dla regionalnej po-
lityki wspierania ekonomii społecznej, podobnie jak dla pozostałych po-
lityk publicznych, bywają zmiany układu politycznego w sejmiku. – Gdy 
zmienia się władza, zawsze może się zmienić koncepcja, a dla rozwoju eko-
nomii społecznej bardzo ważna jest ciągłość wsparcia. Po drugie, może się 
zdarzyć, że nowe władze regionu trzeba będzie od początku uczyć pewnych 
rzeczy czy od zera uzasadniać konieczność określonych wydatków – mówi 
Gajewski.

Przyjazna praktyka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
wobec Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

• Dofinansowanie jest przyznawane na okres trzech lat, co umożli-
wia długofalowe planowanie i spokojną pracę, a także ogranicza 
biurokrację.

• Środki przekazywane są w formie otwartego konkursu ofert, reali-
zowanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, co upraszcza kwestie formalne.

• Maksymalna wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do po-
trzeb danego subregionu, mierzonych m.in. liczbą osób bezrobot-
nych.

• Dozwolone jest inwestowanie w pracowników OWES, np. w formie 
szkoleń, na co w projektach europejskich przeważnie nie ma prze-
widzianych pieniędzy.

• Współpraca ma charakter partycypacyjny – jej zasady nie zosta-
ły określone przez urzędników MCPS, ale wypracowane wspólnie 
z innymi interesariuszami na forum Mazowieckiego Komitetu Roz-
woju Ekonomii Społecznej i bezpośrednio z samymi OWES.

• Zasady współpracy są na tyle elastyczne, by każdy OWES mógł re-
alizować działania wynikające ze specyfiki obsługiwanych obsza-
rów.

• Ustalone wartości wskaźników do osiągnięcia są realistyczne.
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Wspieranie powstawania podmio-
tów świadczących usługi reinte-
gracji społeczno-zawodowej

System finansowania ekonomii społecznej ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego ma jeszcze jeden element, który zasługuje 
na miano dobrej praktyki. Mowa o wykorzystaniu tzw. korkowego, czyli 
dochodów samorządu województwa z tytułu zezwoleń na obrót hurtowy 
napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. 

–	Ustawa	o	wychowaniu	w	trzeźwości	 i	przeciwdziałaniu	alkoholi-
zmowi	stanowi,	że	mogą	one	być	przeznaczane	na	wojewódzki	pro-
gram	profilaktyki	i	rozwiązywania	problemów	alkoholowych.	Z	kolei	
ustawa	o	zatrudnieniu	socjalnym	mówi,	 że	z	 tego	programu	może	
być	 finansowane	 tworzenie	 centrów	 integracji	 społecznej.	 Kiedy	 
CIS-y	przeszły	pod	skrzydła	naszego	wydziału,	postanowiliśmy	„od-
mrozić”	te	pieniądze,	gdyż	dotychczas	nie	były	one	wykorzystywane	
na	ten	cel	– tłumaczy Robert Gajewski. 

Motywacją do stworzenia odpowiednich procedur był dla MCPS fakt, że 
Mazowsze ma najmniej centrów integracji społecznej w odniesieniu do 
liczby mieszkańców, a przede wszystkim bardzo wysoką efektywność 
tej formy reintegracji społecznej. Okazuje się bowiem, że nawet 70% 
uczestników CIS, czyli osób po poważnych życiowych zakrętach, znaj-
duje jakąś formę zatrudnienia. – Żaden urząd pracy czy ośrodek pomocy 
społecznej nie ma takich osiągnięć. To aż niewiarygodne, że to narzędzie jest 
tak rzadko wykorzystywane – mówi Gajewski.

W 2019 r., po opracowaniu jawnej i przejrzystej procedury dotacyjnej, 
ze środków z „korkowego” MCPS dofinansowało powstanie pierwszego 
CIS. 



26

–	Teraz	bardzo	dużo	 jeździmy	po	regionie	 i	promujemy	ideę	zakła-
dania	centrów	integracji	społecznej.	Mówimy,	że	dysponujemy	taki-
mi	środkami	 i	 jeżeli	 jakiś	 samorząd	czy	organizacja	pozarządowa	
będzie	 zainteresowany	 wsparciem,	 to	 zapraszamy.	 Zainteresowa-
nie	jest	spore,	choć	rzecz	jasna	sam	zapał	nie	wystarczy,	by	zacząć	
–	 trzeba	 także	znaleźć	 lokal,	pomysł	na	działalność,	odpowiednich	
ludzi	– zaznacza Gajewski. 

Podkreśla, że urzędnicy prezentują zarówno korzyści z zakładania CIS, 
jak i szczerze mówią, jak „ciężkim kawałkiem chleba” jest prowadzenie 
takich podmiotów. – Będziemy chcieli znaleźć pieniądze na to, żeby zapra-
szać przedstawicieli zainteresowanych samorządów i organizacji do istnie-
jących CIS-ów. Pokażemy im, po co one są, jak działają, co im się udaje, a co 
nie.

Województwa, które chciałyby wziąć przykład z Mazowsza, muszą pa-
miętać, że „korkowe” może być przeznaczone na stworzenie CIS oraz 
jego działalność przez pierwszy kwartał jedynie wówczas, gdy takie dzia-
łania – lub ogólnie reintegracja społeczno-zawodowa – zostaną zapisa-
ne w regionalnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

–	Oczywiście	 znajomość	możliwości,	 jakie	 dają	 poszczególne	usta-
wy,	to	tylko	pierwszy	krok	do	sukcesu.	Równie	ważna	jest	gotowość	
poszczególnych	instytucji,	w	tym	różnych	wydziałów	Regionalnego	
Ośrodka	 Polityki	 Społecznej,	 do	 tworzenia	 programów	 działania,	
które	 nie	 będą	 zawężone	 do	 obszaru	 ich	 specjalizacji	 – podkreśla 
Izabela Rybka. 

Z kolei Robert Gajewski wskazuje, że pożądaną sytuacją jest, gdy ktoś 
z dyrekcji Ośrodka inicjuje dyskusję w gronie wszystkich zainteresowa-
nych instytucji na temat tego, w jakich obszarach ich działania na rzecz 
danej grupy się dublują, a które obszary pozostają „dziurami”. Efektem 
bywają zmiany w wewnętrznych regulaminach, dostosowujące je do po-
trzeb. – Obecnie podpisujemy już trzecią umowę na nowy CIS w wojewódz-
twie. To nasz mały sukces – mówi.

Obecnie MCPS podjęło się badania potrzeb warsztatów terapii zajęcio-
wej (WTZ). 
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–	Kolejnym	obszarem,	na	który	chcemy	poszukać	środków	w	samo-
rządzie	 województwa,	 jest	 rozwój	 infrastruktury	 podmiotów	 rein-
tegracyjnych,	 takich	 jak	CIS-y	 i	WTZ-y.	Bo	 jak	 się	 pojeździ	 po	Ma-
zowszu,	 to	się	okazuje,	że	 ich	budynki	są	w	bardzo	różnym	stanie.	
Również	sprzęty,	na	których	osoby	z	niepełnosprawnościami	uczą	się	
zawodu,	mają	swoje	lata.	Tymczasem	technika	idzie	do	przodu	i	nie	
można	np.	uczyć	kogoś	spawania	z	wykorzystaniem	spawarki,	której	
w	żadnym	zakładzie	już	się	nie	używa	– mówi Gajewski. 

A Elżbieta Bogucka dodaje, że MCPS nie zamierza czekać, aż wyjaśni się, 
w jakim zakresie powyższe potrzeby zostaną uwzględnione w kolejnym 
RPO. – Nie można się oglądać tylko na państwo. Jeśli samorząd chce prowa-
dzić samodzielną politykę, to musi dbać o podmioty ekonomii społecznej na 
swoim terenie.

MCPS planuje już także kolejne edycje konkursu dla OWES i liczy, że będą 
one przynosić coraz lepsze efekty. Będzie to możliwe pod warunkiem 
rzetelnej i kompleksowej analizy doświadczeń z lat 2019-2021. – Mimo 
obowiązywania wspólnych standardów działania i świadczenia usług wspar-
cia, wynikających z procesu akredytacyjnego, każdy OWES ma swój charak-
terystyczny rys i własną metodę pracy. Przykładowo: jedni wyspecjalizowali 
się w działaniach miękkich, animacyjnych, zaś inni – w „twardej” pracy z sa-
morządami, owocującej powoływaniem partnerstw lokalnych. Będzie bar-
dzo ciekawe sprawdzić, jakie efekty przynoszą poszczególne modele pracy 
w różnych typach społeczności – mówi Gajewski. – Gdy za 3 lata będziemy 
ponawiać konkurs, będziemy w stanie jeszcze lepiej dopasować jego zasady 
do realnych potrzeb. Zapewne rozważymy m.in. zróżnicowanie oferowanych 
form wsparcia w zależności od podregionów – dodaje dyrektor Bogucka.

Miejsce województwo mazowieckie
Czas (okres) od 2015 r.

Kontakt (aktualny na 12.2019): 
Robert Gajewski, kierownik Wydziału ekonomii 

społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa 

tel.: 22 622 42 32 wew. 47 
robert.gajewski@mcps-efs.pl 

mailto:robert.gajewski%40mcps-efs.pl?subject=
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Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

Opis rozwiązania
Pomysł organizacji targów ekonomii społecznej w województwie łódz-
kim powstał w 2015 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 



30

miało wówczas za zadanie przygotowanie projektu w zakresie koordy-
nacji rozwoju ekonomii społecznej w województwie na okres 2015-2018, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, a dokładniej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego11. Podczas dyskusji nad wkładem własnym do projektu ze-
spół, który miał go potem realizować, uznał, że nie warto iść na łatwiznę, 
np. opłacając ze środków samorządu część wynagrodzeń. Postanowiono 
zabiegać o to, by wojewódzkie środki zostały przeznaczone na działania 
bezpośrednio wspierające rozwój sektora ES w regionie, a mianowicie 
na imprezę prezentującą ofertę tutejszych podmiotów ekonomii spo-
łecznej. Ostatecznie Centrum otrzymało zgodę Zarządu Województwa 
Łódzkiego na przeznaczenie w 2016 r. 100 tys. zł na rozwój współpracy 
podmiotów ekonomii społecznej z biznesem oraz na przyjęcie formuły 
targów ekonomii społecznej.

Uzgodniono, że środki na realizację targów zostaną przekazane orga-
nizacji pozarządowej wyłonionej w ramach przeprowadzonego przez 
RCPS otwartego konkursu ofert, którego rozstrzygnięcie będzie leżało 
w gestii zarządu województwa. Zdecydowano, że pieniądze trafią do sto-
warzyszenia lub fundacji w formie powierzenia zadania publicznego, na 
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
dzięki czemu zwycięzca konkursu nie będzie musiał wnosić wkładu wła-
snego, tj. impreza będzie mogła być sfinansowana w 100% ze środków 
samorządu województwa. Po dookreśleniu sposobu rozliczenia targów 
z Instytucją Pośredniczącą RPO oraz stworzeniu szczegółowej listy ocze-
kiwań wobec ich realizatorów, RCPS ogłosiło otwarty konkurs. Ogłosze-
nie ukazało się wiosną, a pod koniec czerwca została podpisana umowa 
ze zwycięzcą konkursu: liderem partnerstwa – Stowarzyszeniem Wspar-
cie Społeczne „Ja-Ty-My”, czyli akredytowanym ośrodkiem wsparcia eko-
nomii społecznej z Łodzi, działającym wspólnie z Towarzystwem Przy-
jaciół Niepełnosprawnych. Pierwsze Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 
odbyły się we wrześniu 2016 r.

Od 2017 r. w ogłoszeniu konkursowym zapisywana jest sugestia, by im-
preza towarzyszyła innemu, większemu wydarzeniu, organizowanemu 
przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W efekcie w trzech kolejnych 
latach (2017-2019) targi stanowiły część Mixera Regionalnego – najwięk-
szej i otwartej dla wszystkich imprezy promującej województwo, co roku 
przyciągającej wielu mieszkańców regionu. Co istotne, RCPS nie ma 
bezpośredniego wpływu na ich program – zostawia jego opracowanie 
realizatorom wydarzenia, mającym duże doświadczenie w animowaniu 

11	 	Projekt	„Koordynacja	i	rozwój	ekonomii	społecznej	w	województwie	łódzkim”	realizowany	w	ramach	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Łódzkiego	na	lata	2014-2020,	Osi	priorytetowej	
IX	Włączenie	społeczne,	Działania	IX.3	Rozwój	ekonomii	społecznej,	Poddziałania	IX.3.2	Koordynacja	
ekonomii	społecznej.
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ekonomii społecznej. W ogłoszeniu konkursowym12 określona jest jedy-
nie minimalna liczba PES wystawiających stoiska oraz ogólny wymóg 
organizacji seminarium z udziałem przedstawicieli ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej, przedsiębiorców i samorządowców.

Jak podkreśla Marta Mieleszkiewicz, doradczyni biznesowa w OWES pro-
wadzonym przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, orga-
nizacja wydarzenia wymaga co najmniej dwóch miesięcy przygotowań, 
na które składają się m.in. rekrutacja wystawców, opracowanie i druk 
materiałów promocyjnych oraz kontakt z władzami miasta, w którym 
mają odbyć się targi, oraz z reprezentantami RCPS. Impreza odbywa się 
we wrześniu, dlatego zwycięzca konkursu musi się liczyć z konieczno-
ścią pracy na wysokich obrotach przez całe lato. Mieleszkiewicz akcen-
tuje fakt, że przygotowanie i realizacja wymagają zaangażowania wielu 
osób, w tym animujących rozwój sektora „w terenie”. – W 2019 r. w sumie 
ponad 20 pracowników „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwa Przyjaciół Niepełno-
sprawnych było w różnym stopniu zaangażowanych w całe przedsięwzięcie. 
Oczywiście była wyznaczona jedna osoba, która te wszystkie działania spi-
nała w całość – mówi. 

Do momentu publikacji niniejszego opracowania odbyły się łącznie 
cztery edycje targów. Konkurs na powierzenie realizacji tego zadania 
za każdym razem wygrywał jedyny uczestnik, którym było wspomnia-
ne partnerstwo. – Obie organizacje, dzielące się zadaniami, fantastycznie 
sprawdzają się w swojej roli. Co więcej, rokrocznie ulepszają swoją ofertę, 
w tym wprowadzają do niej nowe elementy, które nas pozytywnie zaskakują. 
Na przykład w 2018 r. pojawił się w niej folder opisujący wszystkie podmio-
ty wystawiające się na imprezie. Oferenci tłumaczyli, że dla przedsiębiorstw 
społecznych taka forma upowszechniania informacji o ich produktach i usłu-
gach jest bardzo ważna – mówi Magdalena Rydz, kierowniczka Wydziału 
ds. Pomocy i Integracji Społecznej w łódzkim RCPS. – Nowym elementem 
oferty w tamtym roku było także głosowanie na najlepsze przedsiębiorstwo 
społeczne uczestniczące w targach.

Ostatnia jak dotąd edycja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej odbyła 
się 7 września 2019 r. w Sieradzu, w ramach wspomnianego Mixera Re-
gionalnego13. Ekonomia społeczna „zawładnęła” wówczas wydarzeniem, 
do którego miała stanowić dodatek: aż 59 stoisk należało do wystaw-
ców reprezentujących sektor. W jednym miejscu zaprezentowały swoją 
ofertę przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty reintegracyjne. Moż-
na było m.in. spróbować produktów wytwarzanych przez spółdzielnie 
socjalne działające w branży gastronomicznej, zapoznać się z rękodzie-
łem wykonanym przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wziąć 

12	 	Patrz	Załącznik	nr	3	do	niniejszej	publikacji.
13	 	Więcej	o	tym	wydarzeniu	można	przeczytać	na	stronie	https://mixer.lodzkie.pl

https://mixer.lodzkie.pl
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udział w symulacji lotu na paralotni czy skorzystać z badania poziomu 
tkanki tłuszczowej bądź zabiegów fizjoterapeutycznych. Dla najmłod-
szych przewidziano konkursy, zajęcia sportowe i plastyczne oraz warsz-
taty taneczne.

Korzyści z realizacji targów
Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej są dla PES z regionu jedyną okazją, by 
zaprezentować się szerokiej publiczności. – Przedsiębiorcy społeczni cieszą 
się na targi, bo mogą się na nich promować bez ponoszenia kosztów, poza 
sfinansowaniem dojazdu na miejsce wydarzenia, których pokrycia przez 
RCPS lub realizatora nie przewidują obecne procedury – informuje Mag-
dalena Rydz. – Nie mamy dokładnych danych, ile osób odwiedziło w tym 
roku stoiska, ale bez wątpienia cieszyły się one dużym zainteresowaniem. 
Mówimy o łącznie kilku tysiącach osób – dodaje Małgorzata Nowak z Wy-
działu ds. Pomocy i Integracji Społecznej RCPS. Jej zdaniem do uczestni-
ków Mixera przemawia połączenie różnorodnej oferty z akcentowanym 
przez wystawców społecznym oddziaływaniem ich przedsiębiorstw. 
– Myślę, że dzięki targom w końcu przebijemy bariery, na jakie napotyka 
promocja sektora, a ekonomia społeczna trwale przebije się do świadomości 
mieszkańców województwa. Nasza impreza pokazuje im, że przedsiębior-
stwa społeczne mają ofertę także dla nich: dobre produkty i usługi, których 
nabywanie wspiera walkę z wykluczeniem społecznym.

Wiele PES twierdzi, że dzięki udziałowi w wydarzeniu udało im się za-
interesować swoją ofertą zupełnie nowych odbiorców. Korzyścią z wy-
stawiania się jest także możliwość nawiązania relacji z innymi przedsię-
biorstwami społecznymi. Podczas targów jest czas nie tylko na sprzedaż 
i rozmowy z klientami, ale także na to, by poznać innych reprezentantów 
sektora. Wiadomo o co najmniej kilku przypadkach nawiązania współ-
pracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, dzięki czemu mogą 
one teraz razem realizować większe zlecenia, które wcześniej były dla 
nich nieosiągalne.

Wartością dodaną organizacji Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej jest 
promocja nie tylko oferty poszczególnych wystawców, ale także samej 
idei przedsiębiorczości społecznej. 

–	Przez	cały	rok	nie	mamy	równie	dobrej	okazji,	by	na	ulicy	Piotr-
kowskiej	w	Łodzi	czy	rynku	w	Sieradzu	prezentować	ideę	ekonomii	
społecznej	szerszemu	gronu	odbiorców,	w	tym	osobom,	które	wcześ-
niej	nic	o	niej	nie	słyszały	– mówi Mieleszkiewicz. 
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Korzyścią dla realizatorów imprezy jest także to, że praca w dużej gru-
pie nad jednym wydarzeniem przyczynia się do silniejszej integracji ich 
zespołów. 

–	Co	więcej,	targi	pozwalają	skrócić	dystans	między	nami	a	podmio-
tami	ekonomii	społecznej.	Mają	one	okazję	przekonać	się,	jak	zależy	
nam	na	ich	promowaniu,	co	bardzo	wzmacnia	nasze	wzajemne	rela-
cje	– dodaje doradczyni z „Ja-Ty-My”.

Realne, choć trudno wymierne korzyści dla sektora przynosi także se-
minarium z udziałem przedstawicieli samorządów. Jest ono narzędziem 
edukowania decydentów w powiatach i gminach, czym jest ekonomia 
społeczna i jakim celom może ona służyć. W 2019 r. poza seminarium 
w Sieradzu w programie targów przewidziano spotkania w Łęczycy oraz 
Rawie Mazowieckiej, w ramach których reprezentanci „Ja-Ty-My” oraz 
Urzędu Marszałkowskiego zachęcali przedstawicieli JST do wspierania 
ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Magdalena Rydz podkreśla, że zarówno RCPS, jak i władze wojewódzkie 
są zadowolone z efektów promocji ekonomii społecznej w formie tar-
gów towarzyszących Mixerowi Regionalnemu. – Oczywiście ktoś może po-
wiedzieć, że chwalimy tę formułę, bo to nasze wydarzenie, ale najwyraźniej 
przedsiębiorcy społeczni też są zadowoleni, bo nie mamy problemów z re-
krutacją. W 2019 r. kolejny raz mieliśmy więcej zainteresowanych wystawie-
niem stoiska niż rok wcześniej – mówi. Jej zdaniem wypracowany model 
targów można śmiało uznać za sukces nie tylko jeśli chodzi o efekty dla 
sektora, ale także w wymiarze organizacyjno-formalnym. 

–	Uważamy,	że	nasza	idea	się	sprawdza,	w	tym	jeśli	chodzi	o	sposób	
finansowania.	Nasz	projekt	trwa	do	2023	r.,	a	na	każdy	rok	mamy	
w	budżecie	województwa	zabezpieczone	100	tys.	zł	na	wkład	własny.	
Bezpośrednio	po	rozliczeniu	targów	w	danym	roku	możemy	zatem	
skupić	się	na	przygotowaniach	do	nowego	konkursu	na	realizatora	
imprezy – zapewnia Magdalena Rydz.
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Czynniki wpływające na powodzenie 
przedsięwzięcia
Ogromne znaczenie dla powodzenia targów ma ich połączenie z Mixe-
rem Regionalnym. Wspomniane wydarzenie, w poprzednich latach od-
bywające się na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, a w 2019 r. w centrum Siera-
dza, a ponadto w Rawie Mazowieckiej i Łęczycy, oferuje liczne atrakcje, 
które mają przyciągać widzów, np. koncerty gwiazd. Co więcej, wyda-
rzenie to jest szeroko promowane, dużo się o nim mówi w mediach. 
Mixer przyciąga wielu mieszkańców województwa, którzy przy okazji 
odwiedzają targi. – Sam zwycięzca naszego konkursu nie byłby w stanie 
przeprowadzić takiej kampanii promocyjnej, jaką zapewnia swojej impre-
zie urząd marszałkowski – mówi Magdalena Rydz. W ramach promocji 
wydarzenia podkreślane jest, że elementem Mixera są Łódzkie Targi 
Ekonomii Społecznej.

Zdaniem Magdaleny Rydz na atrakcyjność i powodzenie imprezy ta-
kiej jak Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej wpływa wybór na realizatora 
podmiotu, który posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne 
oraz sieć kontaktów. Targi są niemałym przedsięwzięciem i nie każda 
organizacja byłaby w stanie je udźwignąć. Dodaje, że ważną zaletą mo-
delu, w którym realizatorem targów jest podmiot pozarządowy, jest to, 
że po rozstrzygnięciu konkursu wydarzenie nie obciąża pracowników 
RCPS od strony organizacyjnej. W okresie poprzedzającym imprezę 
Centrum zajmuje się zbieraniem dokumentacji, a poza tym angażuje 
się w pojedyncze kwestie, takie jak prace koncepcyjne nad tematyką 
seminarium.

Zdaniem Magdaleny Rydz wzorowa organizacja targów oraz to, że co 
roku są one wzbogacane o nowe elementy, może wynikać również 
z tego, że „Ja-Ty-My” jest akredytowanym ośrodkiem wsparcia ekono-
mii społecznej, rozumiejącym specyfikę sektora i silnie zaangażowanym 
w jego promocję. W przypadku wszelkich wojewódzkich targów eko-
nomii społecznej ważna jest także dobra znajomość ich potencjalnych 
uczestników. – Bez odpowiednich kontaktów bardzo ciężko zorganizować 
imprezę z tak dużą liczbą wystawców. W naszym przypadku rekrutacja była 
prosta, bo doradcy „Ja-Ty-My” na co dzień pracują z podmiotami ekonomii 
społecznej z całego regionu – mówi Marta Mieleszkiewicz. Dodaje, że po-
tencjalni organizatorzy targów w innych częściach kraju muszą ponadto 
dysponować odpowiednio licznym, kompetentnym oraz zgranym ze-
społem, gdyż zadań do wykonania przy takim przedsięwzięciu jest na-
prawdę wiele.
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Marta Mieleszkiewicz uważa, że aby targi ekonomii społecznej okazały 
się frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem, należy uwzględnić, poza 
odpowiednio dużym i zżytym zespołem oraz wypracowaną siecią kon-
taktów kluczowych, pięć istotnych czynników. Po pierwsze, przemyśla-
ny projekt na realizację targów (oferta konkursowa), oparty na realnych 
stawkach rynkowych. Po drugie, dobra promocja targów oraz imprezy, 
której one towarzyszą, z wykorzystaniem m.in. kanałów komunikacji 
lokalnych władz oraz nośników wizualnych (dobrze zaprojektowany 
plakat). Po trzecie, atrakcyjne stoiska, zachęcające do zatrzymania się 
i bliższego zainteresowania ofertą danego podmiotu. Co ważne, w tym 
celu doradcy „Ja-Ty-My” spotykali się przed targami z przedstawiciela-
mi poszczególnych przedsiębiorstw społecznych i wspólnie zastana-
wiali się, co może przykuć uwagę zwykłego przechodnia. Po czwarte, 
dobre zaplanowanie przestrzeni targów, np. zadbanie, by wystawcy byli 
dobrze widoczni, oraz pogrupowanie stoisk zgodnie z kategoriami te-
matycznymi, branżami. Po piąte, lecz równie ważne, podczas imprezy 
o takiej skali wszystko musi być dopięte na ostatni guzik pod względem 
logistycznym. – Bardzo ważne jest tutaj przemyślenie, ile osób potrzeba 
do poszczególnych zadań, takich jak choćby rozkładanie namiotów, a tak-
że jasny podział obowiązków i bieżące reagowanie na wszelkie problemy, 
możliwe dzięki rozmieszczeniu członków zespołu na całym obszarze targów 
– podpowiada Mieleszkiewicz. Warto też przygotować się na możliwość 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, m.in. zadbać, żeby każdy 
wystawca miał własny namiot.

Potencjalne wyzwania
Zapytane o to, „co może pójść nie tak” w przypadku organizacji podob-
nych targów w innym regionie, specjalistki z łódzkiego RCPS przywołują 
pierwszą edycję swojego wydarzenia. – Targi ekonomii społecznej w for-
mule indywidualnej imprezy nie miały odpowiedniej siły przebicia jeśli cho-
dzi o promocję. Sami realizatorzy doszli do wniosku, że w kolejnych latach 
powinno się o nich myśleć jako o imprezie towarzyszącej – mówi Magdalena 
Rydz.

Z kolei Marta Mieleszkiewicz wskazuje na nieprzewidywalność czynni-
ka ludzkiego. Nierzadko zdarza się na przykład, że ktoś zobowiąże się 
do wykonania jakiegoś zadania czy obecności na targach, a potem się 
z tego wycofa. Problemem bywa także nakłanianie reprezentantów PES 
do wystąpień publicznych, np. na scenie czy podczas seminarium. – Mie-
liśmy bardzo duży problem z ułożeniem programu wydarzeń na małej sce-
nie, gdzie mieli prezentować się wystawcy. Niektóre osoby na tyle obawiały 
się wystąpienia przed szerszą publicznością, że odmawiały udziału w tej 
części imprezy, mimo że ich przedsiębiorstwa idealnie wpisywały się w nasz  
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pomysł na promocję ekonomii społecznej – wspomina Mieleszkiewicz. 
Pewne wyzwanie dla realizatorów łódzkich targów stanowi także fakt, 
że skoro odbywają się one na początku września, większość przygo-
towań musi odbyć się w okresie wakacyjnym, specyficznym m.in. ze 
względu na urlopy.

* * *

Wszystko wskazuje na to, że Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej będą 
kontynuowane po 2023 r., kiedy zakończy się realizowany przez RCPS 
w Łodzi projekt, którego są częścią. Impreza wpisała się w kalendarz re-
gionalnych wydarzeń, dlatego nawet przy niedoborze środków w wo-
jewódzkim budżecie nie tak łatwo byłoby ją po prostu „wygasić”. – Do 
2023 r. odbędzie się łącznie 7 edycji wydarzenia. Gdyby wówczas miało go 
zabraknąć, zapewne PES-y i część mieszkańców podnieśliby larum: gdzie są 
targi? – śmieje się Małgorzata Nowak.

Miejsce województwo łódzkie
Czas (okres) od 2016 r.

Kontakt (aktualny na 12.2019): 
Magdalena Rydz, kierowniczka Wydziału ds. Pomo-

cy i Integracji Społecznej Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8,  

91-302 Łódź 
tel.: 42 203 48 30 

m.rydz@rcpslodz.pl 

mailto:m.rydz%40rcpslodz.pl?subject=


37

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla 
OWES z województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 181/24/19 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 41 ust. 1  
i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5  
ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), art. 21 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529) oraz uchwały nr 157/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, 

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację 
w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckie-
go w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie:  
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Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, w formie wsparcia realizacji 
zadania. 

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na realizację tego zadania: 

ZADANIE: Wysokość środków publicznych (w zł) 

Wsparcie rozwoju ekono-
mii społecznej 

2 700 000,00 w 2019 r. 
2 700 000,00 w 2020 r. 
2 700 000,00 w 2021 r. 

Informacje ogólne specyfikujące zadanie: 

Założenia zadania publicznego zostały opracowane w oparciu o „Plan 
rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”14 oraz 
„Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2019 rok”15, a jego cele szczegółowe, to: 

1. wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przed-
siębiorstw społecznych;

2. profesjonalizacja działań skierowanych do sektora ekonomii spo-
łecznej. 

Informacje szczegółowe specyfikujące zadanie: 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej dotyczy m.in wsparcia doradcze-
go, szkoleniowego, coachingowego istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zapobiegania ich likwidacji, 
upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców województwa mazowiec-
kiego nt. idei ekonomii społecznej, wspierania tworzenia nowych pod-
miotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomi-
zacji podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju potencjału kadr OWES. 
W wyniku działań wsparciem objętych zostanie w okresie 3 letnim co 
najmniej 4500 osób, 150 podmiotów ekonomii społecznej i zainicjuje się 
powstanie 90 nowych podmiotów ekonomii społecznej wg następujące-
go podziału podregionalnego. 

14  http://es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Plan_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_na_Mazowszu_2013-2020_
www_0.pdf
15  http://www.dialog.mazovia.pl/files/Programy%20wsp%C3%B3%C5%82pracy/Program%20
wsp%C3%B3%C5%82pracy%202019/program_wsppracy_2019.pdf

http://es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Plan_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_na_Mazowszu_2013-2020_www_0.pdf
http://es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Plan_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_na_Mazowszu_2013-2020_www_0.pdf
http://www.dialog.mazovia.pl/files/Programy wsp%C3%B3%C5%82pracy/Program wsp%C3%B3%C5%82pracy 2019/program_wsppracy_2019.pdf
http://www.dialog.mazovia.pl/files/Programy wsp%C3%B3%C5%82pracy/Program wsp%C3%B3%C5%82pracy 2019/program_wsppracy_2019.pdf
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Tabela zawierająca wskaźniki do osiągnięcia w ramach realizacji projek-
tu w latach 2019-2021, w podziale na podregiony województwa mazo-
wieckiego. 

Podregion 
Liczba 

wspartych 
osób 

Liczba 
wspartych PES 

Liczba 
zainicjowanych 

PES 

ciechanowski 389 13 12 

m.st. Warszawa 1229 41 25 

ostrołęcki 387 13 8 

płocki 455 15 9 

radomski 764 25 15 

siedlecki 379 13 8 

warszawsko-
-wschodni 444 15 9 

warszawsko- 
-zachodni 275 9 6 

żyrardowski 177 6 4 

Uwaga! Ofertę może złożyć tylko podmiot prowadzący lub współprowa-
dzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie woj. mazowiec-
kiego posiadający aktualną akredytację MRPiPS na podstawie § 8a ust. 1 
i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. 
Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2). Złożenie oferty 
przez podmiot nie prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej posiadający ww. akredytację jest możliwe tylko 
w formie oferty wspólnej, gdy jednym z oferentów jest podmiot pro-
wadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
posiadający ww. akredytację. 

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką za-
dania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, pre-
miowane będą zadania realizowane we współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego – na etapie podpisana umowy o dotację nie-
zbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego współ-
pracę i określającego jego zakres (np. umowa, porozumienie, list 
intencyjny). Przyznane zostaną punkty za współpracę z: 
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-  1 – 3 jednostkami samorządu terytorialnego – 3 pkt

-  4 – 7 jednostkami samorządu terytorialnego – 6 pkt

-  powyżej 8 jednostkami samorządu terytorialnego – 10 pkt

UWAGA: Zaleca się, by informacje dotyczące współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego potwierdzające poziom spełnienia kryteriów 
oceny związanych ze specyfiką zadania konkursowego zawarte były 
(opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt IV.14 oferty.

II. Zasady przyznawania dotacji 

1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90% całko-
witych kosztów zadania, a wkład własny (finansowy/osobowy/
rzeczowy) nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów 
zadania. 

2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośred-
nio związane z realizacją zadania. 

3. Wnioskowana kwota dotacji na koszty obsługi zadania publicz-
nego, w tym koszty administracyjne oraz koszty zakupu wy-
posażenia związane z realizacją zadania, nie może przekroczyć 
20% kwoty dotacji. 

4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapozna-
nia się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 
z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organi-
zacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”16. 

5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinan-
sowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym 
mowa w punkcie II.4. 

6. W pkt IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok...” 
oferent może ująć koszty pochodzące z wkładu rzeczowego17 ofe-
renta, jako element wkładu własnego. 

16  http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji
17	 	Ujęcie	w	kalkulacji	przewidywanych	kosztów	wkładu	rzeczowego	oznacza	wniesienie	do	zadania	
określonych	składników	majątku,	niepowodujących	powstania	faktycznego	wydatku	pieniężnego,	np.	
nieruchomości,	środków	transportu,	maszyn,	urządzeń.	Zasobem	rzeczowym	może	być	również	zasób	
udostępniony,	względnie	usługa	świadczona	na	rzecz	tej	organizacji	przez	inny	podmiot	nieodpłatnie	(np.	
usługa	transportowa,	hotelowa,	poligraficzna	itp.)	planowana	do	wykorzystania	w	realizacji	zadania	
publicznego.	Kalkulacja	wartości	wkładu	rzeczowego	jest	dokonywana	jedynie	w	zakresie,	w	jakim	wkład	
ten	będzie	wykorzystany	podczas	realizacji	zadania	publicznego	(np.	w	oparciu	o	koszt	wynajęcia	danej	
rzeczy),	i	powinna	opierać	się	na	podstawie	cen	rynkowych.

http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji
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7. W pkt IV.5 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatko-
we informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego”. 

8. Jeśli w „Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok...” zawarte są 
informacje o kosztach pochodzących z wkładu osobowego lub 
wkładu rzeczowego, zaleca się ich szczegółowe opisanie w pkt 
IV.11, pkt IV.12 lub pkt IV.13. Brak szczegółowego opisu będzie 
skutkować niższą oceną merytoryczną przy „ocenie wkładu rze-
czowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariu-
szy i praca społeczna członków)”. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

III. Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego. 

2. Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określa-
ne w umowie. 

3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być 
wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu 
określony w punkcie V.12. Planowana data zakończenia zadania 
nie może być późniejsza oraz 31 grudnia 2021 r. dla umów 3-let-
nich. Umowy 3-letnie realizowane będeą etapami: 

1) I etap (rok 2019): od dnia rozpoczęcia realizacji zadania  
publicznego do 31 grudnia 2019 r.;

2)  II etap (rok 2020): od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;

3)  III etap (rok 2021): od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

IV. Termin i warunki składania ofert 

1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 13 lutego 2019 r. do 
dnia 6 marca 2019 r. 

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: 

1)  osobiście w godzinach: 8.00-16.00 (w dniu 6 marca 2019 r. do 
godziny 16.00) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro;

2)  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:  
ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; z dopiskiem na ko-
percie: „Konkurs ofert EKONOMIA SPOŁECZNA”;

3)  o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia 
w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
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za wyjątkiem składania oferty za pośrednictwem poczty lub 
poczty kurierskiej, kiedy decyduje data stempla pocztowego 
lub data nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpa-
trywane; 

3. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być 
złożona w osobnej, zamkniętej kopercie. 

4. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1  
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań18. 

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imie-
niu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub 
których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, nie 
dołącza się załączników za wyjątkiem: 

1) harmonogramu realizacji zadania w 2020 r. i 2021 r.;

2)  kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2020 r.  
i 2021 r.;

3)  kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, 
o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego 
wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny do-
kument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis 
musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
niezależnie od tego, kiedy został wydany – w przypadku gdy 
oferent nie podlega wpisowi do KRS (nie dotyczy Uczniow-
skich Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
nieprowadzących działalności gospodarczej). 

6. Elementem oferty jest oświadczenie, że wszystkie kopie załącz-
ników są zgodne z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganego 
załącznika jest niekompletna. 

7. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na dany podregion wojewódz-
twa mazowieckiego19. Maksymalne kwoty dofinansowania pre-
zentuje poniższa tabela. 

18  http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji
19	 	Podział	na	podregiony	wg	aktualnej	klasyfikacji	NUTS.

http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji
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Tabela zawierająca maksymalne kwoty dofinansowania projektu w la-
tach 2019-2021, w podziale na podregiony województwa mazowieckie-
go 

Podregion Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

ciechanowski 233 512 zł 233 512 zł 233 512 zł 

m.st. Warszawa 737 655 zł 737 655 zł 737 655 zł 

ostrołęcki 231 898 zł 231 898 zł 231 898 zł 

płocki 273 241 zł 273 241 zł 273 241 zł 

radomski 458 133 zł 458 133 zł 458 133 zł 

siedlecki 227 635 zł 227 635 zł 227 635 zł 

warszawsko-wschodni 266 411 zł 266 411 zł 266 411 zł 

warszawsko-zachodni 165 335 zł 165 335 zł 165 335 zł 

żyrardowski 106 178 zł 106 178 zł 106 178 zł 

UWAGA: Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie możli-
wość zmiany kwot dotacji dotyczących umów 3-letnich w latach 2020 
oraz 2021. 

V. Terminy i tryb wyboru oferty 

1. W terminie między dniem 15 marca 2019 r. a dniem 22 marca 
2019 r. na tablicy ogłoszeń w Mazowieckim Centrum Polityki Spo-
łecznej oraz na stronach internetowych www.mcps.com.pl – za-
kładka „Organizacje pozarządowe” podzakładka „Otwarte konkur-
sy ofert” oraz www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”, 
zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem 
wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełnia-
jących wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu lub 
uchybienia formalnego oraz informacja o możliwości, trybie i ter-
minach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert 
lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.

2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma 
możliwość w ciągu 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu 
opublikowania wyników oceny formalnej ofert: 

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formal-
nej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowa-
na prawidłowo; 
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2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów 
lub załączników – w przypadkach, kiedy: 

a)  oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są 
właściwie wypełnione; 

b)  do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączni-
ków lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność 
z oryginałem zgodnie z wymogami; 

c)  oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego 
osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właści-
wego rejestru); 

d)  oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zada-
nia, mimo że jego statut lub inny dokument wewnętrzny 
nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożyt-
ku publicznego. 

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w punkcie 2, decyduje 
data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej. 

4. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone 
do oceny merytorycznej. 

5. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opi-
niującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych 
na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z roz-
strzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną 
rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają 
informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpa-
trzenia zastrzeżenia. 

6. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opi-
niująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała 
się kryteriami podanymi w punkcie VI.2 ogłoszenia. 

7. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 60 
punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji. 

8. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w for-
mie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. 

9. Komisja kończy działalność po podjęciu przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania 
dotacji. 
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10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, na stronie inter-
netowej www.mcps.com.pl – zakładka „Organizacje pozarządowe” 
podzakładka „Otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej 
Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie inter-
netowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”, na 
stronie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Ponadto 
oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

11. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie 
wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoław-
cze.

12. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 maja 
2019 r. 

13. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zada-
nia i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany 
uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie roz-
strzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferento-
wi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno naj-
wyższą ocenę/najwyższe oceny. 

VI. Kryteria wyboru ofert 

1. Oferty nie będą rozpatrywane w sytuacji kiedy: 

1)  oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakre-
sie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkur-
sie ofert; 

2)  oferent nie posiada aktualnej akredytacji AKCES; 

3)  oferta jest złożona na niewłaściwym formularzu i/lub forma 
złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu 
konkursowym; 

4)  oferta złożona została poza terminem wskazanym w ogłosze-
niu o konkursie; 

5)  cele statutowe oferenta nie mieszczą się w obszarze prioryte-
towym, w którym realizowany jest konkurs; 

6)  oferta nie przewiduje realizacji zadań określonych w konkur-
sie, w tym w szczególności treść oferty nie jest zgodna ze spe-
cyfikacją zawartą w ogłoszeniu konkursowym; 

file:///G:/moje/argrafpol/OZRSS/../../iza/Downloads/www.mazovia.pl
file:///G:/moje/argrafpol/OZRSS/../../iza/Downloads/www.dialog.mazovia.pl
file:///G:/moje/argrafpol/OZRSS/../../iza/Downloads/www.ngo.pl
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7) oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do 
mieszkańców województwa mazowieckiego; 

8) oferta została złożona ponad limit liczby ofert od jednego ofe-
renta określony w ogłoszeniu konkursowym.

2. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane na-
stępujące kryteria: 

Kryterium oceny 
Maksymalna 

ocena  
punktowa 

Przyzna-
na ocena 

punktowa 

Ocena możliwości realizacji zadania 
publicznego, w szczególności: 

1) ocena czy zaproponowane w ofercie 
działania przyczynią się do osiągnięcia 
zakładanych celów realizacji zadania 
publicznego, 

2) ocena adekwatności i innowacyjno-
ści zaproponowanych działań do za-
kresu zadania konkursowego,

3) ocena właściwego doboru adresa-
tów proponowanych działań.

do 30 punktów Do uzupeł-
nienia 

Ocena proponowanej jakości wy-
konania zadania i kwalifikacje osób 
uczestniczących w realizacji zadania, 
w szczególności: 

1) ocena potencjału organizacyjnego 
oferenta (oferentów) i jego dotychcza-
sowych doświadczeń do zakresu reali-
zacji zadania,

2) ocena sposobu zarządzania realiza-
cją zadania (w tym czytelność podziału 
obowiązków, uwzględnienie monito-
ringu lub ewaluacji zadania),

3) ocena kwalifikacji i doświadczenia 
personelu proponowanego do reali-
zacji zadania,

do 25 punktów
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Kryterium oceny 
Maksymalna 

ocena  
punktowa 

Przyzna-
na ocena 

punktowa 

4) ocena rzetelności i terminowości 
oraz sposobu rozliczenia środków na 
realizację zadań publicznych w latach 
poprzednich.

do 25 punktów Do uzupeł-
nienia 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji za-
dania, w tym udział wkładu własnego, 
w tym środków finansowych własnych 
lub pochodzących z innych źródeł, 
w szczególności:

1) ocena racjonalności i efektywności 
zaplanowanych wydatków,

2) ocena niezbędności wydatków do re-
alizacji zadania i osiągania jego celów,

3) ocena prawidłowości sporządze-
nia kosztorysu i kwalifikowalności 
kosztów (przejrzystość i poprawność 
rachunkowa, zgodność z założonymi 
limitami określonymi w ogłoszeniu 
konkursowym, brak konieczności mo-
dyfikacji na etapie oceny formalnej),

4) ocena zgodności proponowanych 
stawek jednostkowych ze stawkami 
rynkowymi.

do 25 punktów Do uzupeł-
nienia 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, 
lokal) i osobowego (świadczenia wo-
lontariuszy i praca społeczna człon-
ków), w szczególności: 

1) ocena potencjału technicznego, 
w tym sprzętowego, warunków loka-
lowych, sposobu ich wykorzystania, 
w tym wsparcie oferenta w tym zakre-
sie przez partnerów,

2) ocena zaplecza osobowego (świad-
czenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków) i sposób jego wykorzystania.

do 10 punktów Do uzupeł-
nienia 
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Kryterium oceny 
Maksymalna 

ocena  
punktowa 

Przyzna-
na ocena 

punktowa 

Ocena innych kryteriów wynikających 
ze specyfiki zadania konkursowego: 
zadania realizowane we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorial-
nego – na etapie podpisana umowy 
o dotację niezbędne będzie dostar-
czenie dokumentu potwierdzającego 
współpracę i określającego jego za-
kres (np. umowa, porozumienie, list 
intencyjny). 

Przyznane zostaną punkty za współ-
pracę z:

- 1 – 3 jednostkami samorządu teryto-
rialnego – 3 pkt

- 4 – 7 jednostkami samorządu teryto-
rialnego – 6 pkt

- powyżej 8 jednostkami samorządu 
terytorialnego – 10 pkt 

do 10 punktów Do uzupeł-
nienia 

Liczba punktów ogółem 100 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie 
w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedza-
jącym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych 
z nimi dotacjach 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym 
Województwo Mazowieckie nie zlecało realizacji zadania publicznego, 
dotyczącego wsparcia sektora ekonomii społecznej, w obszarze dzia-
łalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

VIII. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Eko-
nomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 47. 
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Załącznik nr 2. 

Wsparcie dla OWES ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w latach 2019-2021

Łączna kwota: 8 100 000 zł

Cele wsparcia:

·	 wsparcie doradcze, szkoleniowe oraz coachingowe istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 

·	 zapobieganie ich likwidacji, 

·	 upowszechnianie wśród mieszkańców województwa mazowiec-
kiego wiedzy na temat idei ekonomii społecznej, 

·	 wspieranie tworzenia nowych PES i przedsiębiorstw społecznych,

·	 ekonomizacja PES, 

·	 rozwój potencjału kadr OWES. 

Zakładane efekty działań:

·	 wsparcie co najmniej 4500 osób, 

·	 wsparcie dla 150 PES i przedsiębiorstw społecznych,

·	  zainicjowanie powstania 90 nowych PES i przedsiębiorstw spo-
łecznych.

Efekty opisane w projektach OWES:

·	 liczba PES, które wzięły udział w różnych formach wsparcia pro-
jektowego: 173

·	 liczba osób, które skorzystały ze wsparcia edukacyjnego, dorad-
czego i animacyjnego: 4595

·	 liczba nowo utworzonych PES: 96

·	 liczba partnerstw, które otrzymały wsparcie w ramach projektu: 10

·	 liczba szkoleń dla kadry OWES: 30
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·	 liczba wizyt studyjnych: 35

·	 liczba szkoleń: 61

·	 liczba godzin doradztwa ogólnego: 2662

·	 liczba godzin doradztw specjalistycznego: 1351

·	 liczba godzin usług księgowych, prawnych i marketingowych: 824

·	 liczba godzin szkoleniowych: 536

·	 liczba godzin doradztwa informatycznego: 1500

·	 liczba godzin doradztwa finansowo-księgowego: 960

·	 liczba godzin doradztwa prawnego: 480
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Załącznik nr 3. 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na 
organizację Łódzkich Targów Ekonomii 
Społecznej

Załącznik do uchwały nr 448/19  
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 
ze zm.).

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicz-
nych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej 
w 2019 r.

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu 
ofert: 

Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej 

Celem zadania publicznego jest wymiana doświadczeń oraz zwiększe-
nie potencjału i widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu 
województwa łódzkiego poprzez organizację Łódzkich Targów Ekonomii 
Społecznej wraz z seminarium. 
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Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zre-
alizowane w szczególności poprzez: 

organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej

(kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarze-
nia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzy-
szącego). 

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadania: 

Województwo Łódzkie w roku 2018 zrealizowało zadanie publiczne ro-
dzaju Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych ro-
dzin i osób – rozwój ekonomii społecznej i poniosło związane z realiza-
cją tego zadania koszty w wysokości 100.000,00 zł., w tym organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie przekazano na dzień 30 listopada 2018 roku w formie dotacji 
na realizację tego zadania kwotę 100.000,00 zł. 

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym kon-
kursie stanowią kwotę 100.000,00 zł. 

Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Województwa 
Łódzkiego w części przeznaczonej na realizację zadania. 

W konkursie zostanie wybrana tylko jedna oferta. 

III. Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zada-
nia, termin składania ofert: 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają:

1)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), 
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2)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 

3)  rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Pu-
blicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2057), 

4)  Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2019, stanowiący załącznik do Uchwały nr LVI/696/18 Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2019. 

2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmio-
ty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają 
następujące warunki:

1)  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa 
Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego, 

2)  posiadają doświadczenie w realizacji zadania o zbliżonym charakte-
rze, co wskaże/-ą w części IV pkt 1 oferty (Informacje o wcześniejszej 
działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy 
zadanie publiczne), 

3)  są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym reje-
strze właściwym najpóźniej w dniu składania oferty, 

4)  złożą poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu. 

3. Warunki realizacji zadania: 

1.  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zostaną zrealizowane w ramach 
projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie 
łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2.  Targi będą wydarzeniem ogólnodostępnym. Udział w Targach oraz 
wstęp będzie bezpłatny. 
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3.  Za bezpieczeństwo uczestników podczas Targów odpowiada Ofe-
rent. 

4.  Oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od od-
powiedzialności cywilnej. 

5. Oferent zapewni kompleksowe przeprowadzenie i organizację jed-
nodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym pn. „Łódzkie Targi 
Ekonomii Społecznej” na terenie województwa łódzkiego. 

• Dopuszczalne jest zrealizowanie targów podczas innej imprezy 
organizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego na tere-
nie województwa łódzkiego. 

• W przypadku organizacji targów w trakcie innej imprezy orga-
nizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego, wyłoniony 
Oferent zobowiązany jest uzgadniać kwestie organizacyjne z Or-
ganizatorem tej imprezy. 

• Oferent zobowiązany jest do zapewnienia infrastruktury stoisk 
handlowo-wystawienniczych (drewniane domki bądź namioty 
wystawiennicze, z podziałem na sektory branżowe). 

Ogólne warunki techniczne domków lub namiotów: namioty 
lub drewniane domki handlowe typu półotwartego z możliwo-
ścią zabezpieczenia w godzinach nocnych, wyposażone w lady 
wystawiennicze, stojak na ulotki, min. 3 krzesła, stoły, przyłącza 
elektryczne przygotowane z zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, dla co najmniej 56 
Podmiotów Ekonomii Społecznej, które będą prezentować swo-
je produkty i usługi. 

• Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca, na którym 
będą odbywać się Targi (zezwolenia/opinie, służby, zapewnienie 
dostępu do zaplecza sanitarnego, ze szczególnym uwzględnie-
niem podmiotów zajmujących się dystrybucją żywności). 

• Oferent zobowiązany będzie do zabezpieczenia możliwości wjaz-
du na teren Targów dla Wystawców w celach organizacji stoiska 
i po zakończeniu wydarzenia. 

• Oferent będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie czystości 
w przestrzeni wyznaczonej na Targi w trakcie ich trwania i po 
ich zakończeniu. Sprzątanie terenu targowego odbędzie się nie-
zwłocznie po zakończeniu Targów (tego samego dnia do godz. 
22.00) włącznie ze sprzątaniem terenu po demontażu stanowisk. 
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• Oferent będzie odpowiedzialny za zapewnienie ochrony oraz ob-
sługi technicznej podczas organizacji Targów. 

6.  Oferent zorganizuje seminarium jako wydarzenie towarzyszące 
Łódzkim Targom Ekonomii Społecznej (tego samego dnia) dla co naj-
mniej 100 osób (m.in. mieszkańców województwa łódzkiego, przed-
siębiorców, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego) 

• Oferent zapewni podczas trwania seminarium możliwość au-
toprezentacji Podmiotom Ekonomii Społecznej oraz uwzględni 
wystąpienia: 

- przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z te-
renu województwa łódzkiego, 

- o tematyce ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnie-
niem spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

• Oferent zobowiązany jest do kompleksowej organizacji semina-
rium, tj. zabezpieczenia sali oraz wyżywienia dla uczestników wy-
darzenia. 

7.  Oferent zobowiązany jest ponadto do: 

• rozpowszechniania informacji o organizacji Targów i seminarium 
(np. plakat, ogłoszenie w prasie, Internecie, media); 

• Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji wśród 
Podmiotów Ekonomii Społecznej (m.in. przedsiębiorstw społecz-
nych, spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, in-
nych), z terenu województwa łódzkiego; 

• zachowania i przechowywania dokumentacji związanej z rekruta-
cją uczestników wydarzeń, która może zostać poddana kontroli; 

• przedstawienia do akceptacji programu wydarzenia oraz zapro-
szenia na wydarzenie; 

• wydania biuletynu informacyjnego na temat Podmiotów Ekono-
mii Społecznej, uczestniczących w Łódzkich Targach Ekonomii 
Społecznej 2019 (w ilości co najmniej 400 sztuk), zawierającego 
krótką informację o PES uczestniczących w Łódzkich Targach Eko-
nomii Społecznej 2019 wraz z informacją o produktach i usługach 
danego podmiotu i opcjonalnie zdjęciem stoiska wystawiennicze-
go; 

• nieodpłatnej dystrybucji wydanego biuletynu informacyjnego na 
temat Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
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4. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie 
się nie wcześniej niż 2.07.2019 r. i skończy nie później niż 31.10.2019 r. 

5. Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez ofe-
renta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, że żadna z nich 
nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 
oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jed-
nostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na 
wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składa-
nych samodzielnie, jak i ofert wspólnych.

6. Zadania, których realizacja zostanie powierzona do wykonania powin-
ny być realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym przy 
ocenie prawidłowości ich realizacji zwraca się szczególną uwagę na: 

1)  prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań 
z wykonania zadania, 

2) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finanso-
wych, 

3)  realizowanie zadań merytorycznych zgodnie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020 oraz Wojewódzką Strategią w zakresie 
Polityki Społecznej 2020.

7. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na po-
krycie wydatków, które: 

1) są niezbędne do realizacji zadania, 

2) zostaną przewidziane w ofercie, tj. uwzględnione w pkt. V.A „Zesta-
wienie kosztów realizacji zadania”, pkt. V.B „Źródła finansowania 
kosztów realizacji zadania” oraz w umowie zawartej pomiędzy ofe-
rentem/-ami a Województwem Łódzkim, 

3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania 
środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlep-
szych efektów z danych nakładów, 

4) zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie, 

5) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wy-
kazane w dokumentacji finansowej oferenta/-ów.

8. Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, 
uznaje się w szczególności: 

1) wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy, 

2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 
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3) wydatki związane z działalnością gospodarczą, 

4) zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 
3.500,00 zł, 

5) koszty administracyjne przekraczające 10% dotacji (koszty obsługi 
zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nad-
zorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, 
obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania), 

6) remonty budynków.

9. 1) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia 
pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji 
przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozy-
cji o więcej niż 10%.

2)  Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określo-
nymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10%, jednak nie 
więcej niż 25% wartości danej pozycji, możliwe są tylko w uzasadnio-
nych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora Regionalnego Cen-
trum Polityki Społecznej w Łodzi.

3) Inne zmiany, w tym przesunięcia dokonywane pomiędzy pozycjami 
kosztów zwiększające daną pozycję o więcej niż 25%, możliwe są tyl-
ko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego. 

4) Wniosek o akceptację zmiany musi wpłynąć do Regionalnego Cen-
trum Polityki Społecznej w Łodzi przed upływem terminu zakończe-
nia realizacji zadania. 

5) Zmiany, o których mowach w pkt. 1-3 mogą być dokonywane z za-
strzeżeniem zapisów pkt. III.8 ogłoszenia. 

10. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent/-ci zobowią-
zany/-i jest/są do przedłożenia dokumentu stanowiącego załącznik do 
umowy tj.: kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji 
(nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). 

11. Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00., od daty ukazania się 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki 
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Społecznej w Łodzi. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą, na kopercie re-
komenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – organizacja 
Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej”.

12. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocz-
towego).

13. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

14. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określo-
nym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ra-
mowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

15. W pkt. I.2 oferty „Rodzaj zadania publicznego” należy podać rodzaj 
zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wy-
mienionego w niniejszym ogłoszeniu. W pkt. III.1 oferty „Tytuł zadania 
publicznego” należy podać tytuł zadania publicznego ustalony przez 
oferenta/-ów (nazwa własna zadania).

16. Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezulta-
tów realizacji zadania publicznego – nie dotyczy.

17. Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać z Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz ze stron inter-
netowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi.

18. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składa-
nia oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytel-
ny lub opatrzony pieczęcią imienną. 

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy 
załączyć – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imie-
niu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji 
oferenta/-ów.

19. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta powinna spełniać 
wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

20. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zo-
stać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez 
co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferen-
ta/-ów.
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21. 1) Po zakończeniu realizacji zadania podmiot/-y realizujący/-e zleco-
ne zadanie publiczne zobowiązany/-e jest/są do złożenia sprawozdania 
z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozpo-
rządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzo-
rów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów spra-
wozdań z wykonania tych zadań. 

2) Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji 
założonych w ofercie rezultatów i działań. Zadanie uznaje się za zre-
alizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 90% każdego z założo-
nych w ofercie rezultatów. 

3) Podmiot/y realizujący/-e zlecone zadanie publiczne może/-gą zostać 
wezwany/-e w wyznaczonym terminie do przedstawienia dodatko-
wych informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania z wyko-
nania zadania publicznego.

IV. Terminy, tryb i kryteria oceny stosowane przy wyborze ofert

22. 1) Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym 
przez zespół ds. weryfikacji formalnej ofert powołany przez Dyrektora 
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

2) Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

23. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1)  złożone po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, 

2)  nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu, 

3)  złożone przez podmiot/-y nieuprawniony/-e do wzięcia udziału 
w konkursie, 

4)  wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów 
administracyjnych zgodnie z pkt. III.8 ogłoszenia, jeśli nie wynika on 
z błędów rachunkowych w pkt. V „Kalkulacja przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania publicznego” oferty, 

5)  zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w punkcie 
IV.24 ogłoszenia oraz w karcie oceny formalnej w punktach 4, 5, 6, 
9c, 10-11 (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich),

6)  wszystkie oferty złożone przez oferenta/-ów jeśli liczba złożonych 
w konkursie ofert przekracza 1.
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24. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i niepra-
widłowości, należą te, w których: 

1)  nie wskazano lub błędnie wskazano organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta, 

2)  nie zawarto lub błędnie określono rodzaj zadania, 

3)  nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której 
mowa w pkt. III.18 ogłoszenia, 

4)  nie załączono do oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie 
do działania w imieniu oferenta/-ów podpisanego przez osoby upo-
ważnione do reprezentacji oferenta/-ów – w przypadku składania 
(podpisania) oferty przez pełnomocnika, 

5)  nie wskazano terminu realizacji zadania lub termin realizacji zadania 
wskazany w ofercie nie mieści się w przedziale czasowym wskaza-
nym w ogłoszeniu, 

6)  wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt. V „Kalkulacja 
przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty, 

7) wystąpiły błędy lub braki w oświadczeniach wymaganych we wzorze 
oferty w pkt. VII oferty „Oświadczenia”.

25. Braki formalne i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w termi-
nie do 7 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich 
uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodz-
kie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalne-
go Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Lista podmiotów zawiera wska-
zanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy, 
oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy 
podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości 
nastąpi 10.05.2019 r. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków 
i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuce-
niem oferty.

26. 1) Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycz-
nym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego. 

2)  Wzór karty oceny merytorycznej zawierającej kryteria merytorycz-
ne, według których zostaną ocenione oferty wraz z uwagami oraz  
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pytaniami pomocniczymi przy ocenie oferty, stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego ogłoszenia. 

3)  Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 80 pkt. 

27. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Łódzkie-
go sporządza listę ofert wraz z propozycją podziału środków, w kolejno-
ści zgodnie z liczbą punktów otrzymanych na podstawie oceny meryto-
rycznej.

28. Rekomendacje do dotacji otrzymają oferty z najwyższą liczbą punk-
tów. Liczba rekomendowanych ofert jest uzależniona od wysokości 
środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu, o których 
mowa w części II ogłoszenia. Komisja ma prawo nie rozdysponować ca-
łej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w konkursie.

29. Zarząd Województwa Łódzkiego, biorąc pod uwagę opinię komisji 
konkursowej, podejmuje w formie uchwały decyzję o przyznaniu dota-
cji. W uchwale zostają wskazane wszystkie podmioty rekomendowane 
przez komisję konkursową do przyznania dotacji, ocena punktowa ofer-
ty, kwoty wnioskowanej i przyznanej dotacji.

30. Od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przysługuje odwo-
łanie.

31. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

32. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy Województwem Łódzkim a podmiotem wskazanym w uchwale Za-
rządu Województwa Łódzkiego.

33. W przypadku niepodpisania przez oferenta/-ów umowy z Wojewódz-
twem Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania 
uznaje się, że oferent/-ci zrezygnował/-li z realizacji zadania. Wezwanie 
do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej.

34. Zarząd Województwa Łódzkiego unieważni otwarty konkurs ofert, 
jeśli: 

1)  nie złożono żadnej oferty, 

2)  żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłosze-
niu o konkursie. 

Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości poprzez zamiesz-
czenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz wywiesza na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

35. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na 
stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi oraz wywiesza na tablicach ogłoszeń w sie-
dzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi.

36. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 
24.06.2019 roku.
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Załącznik nr 4. 

Regulamin dla wystawców Łódzkich 
Targów Ekonomii Społecznej

Regulamin dla wystawców imprezy Łódzkie Targi Ekonomii Społecz-
nej 2019

Data:    7 września 2019 r.

Charakter imprezy:  artystyczno-wystawiennicza, impreza otwarta

Miejsce:    Sieradz – ul. Kościuszki i Rynek

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia udziału 
w imprezie i obowiązują wszystkich uczestników części wystawien-
niczej imprezy Targi Ekonomii Społecznej 2019, zwanego dalej „Im-
prezą”. 

2. Impreza ma charakter niekomercyjny i organizowana jest w ramach 
działań promujących Województwo Łódzkie. Organizatorem ww. 
przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-
-My” – zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Celem Imprezy jest prezentacja zaproszonych jednostek samorządu 
terytorialnego, w kontekście promocyjnym, ukazanie ich potencjału 
gospodarczego i turystycznego oraz promowanie marki Łódzkie i bu-
dowanie pozytywnego wizerunku regionu. 

4. Na Imprezie nie mogą być prowadzone działania o charakterze poli-
tycznym czy religijnym. 

5. Niniejszy regulamin został sporządzony w celu ustalenia zasad or-
ganizacyjnych oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników Im-
prezy.

6. Pod pojęciem „Uczestnika imprezy” Organizator rozumie zaproszo-
ne podmioty – wystawców, organizatorów imprez towarzyszących, 
animatorów itp. Wszyscy Uczestnicy Imprezy biorą udział w Imprezie 
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w celu promocji walorów reprezentowanych jednostek i budowa-
nia tożsamości regionalnej. Cele te realizowane są we współpracy 
z Organizatorem. Prezentacja wszystkich uczestników odbywać się 
będzie na stoiskach wystawienniczych, podczas występów grup arty-
stycznych oraz w ramach działań towarzyszących.

7. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, dla celów dokumentacji oraz promocji 
Imprezy lub innych wydarzeń Organizatora w przyszłych latach.

§2

WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA LUB REZYGNACJI

1. Warunkiem udziału w części wystawienniczej Imprezy jest wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go do Organizatora 
do dnia 9 sierpnia 2019 r. pocztą na adres: „Stowarzyszenie Wspar-
cie Społeczne „Ja-Ty-My” ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 
90-558, bądź mailem podpisany skan formularza zgłoszeniowego na 
adres mrdesinska@wsparciespoleczne.pl (datą zgłoszenia jest data 
złożenia zgłoszenia w siedzibie Organizatora). 

2. Formularz zgłoszeniowy winien być podpisany przez osobę upoważ-
nioną do reprezentowania jednostki. 

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Imprezie do dnia  
16 sierpnia 2019 r., bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Re-
zygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej oraz przesłana 
pocztą na adres: „Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558, lub drogą elektro-
niczną, skan pisma z rezygnacją na adres mrdesinska@wsparciespo-
leczne.pl.

4. W przypadku rezygnacji po dniu 16 sierpnia 2019 r., Organizator za-
strzega sobie prawo do nałożenia kary w wysokości równej kosztom 
wynajęcia stoiska wystawienniczego, zwanego dalej „stoiskiem” tj. 
w kwocie 500,00 zł brutto (słownie brutto złotych: pięćset i 00/100) za 
każde przyznane stoisko.

5. Wszystkie materiały informacyjne, uzgodnienia i powiadomienia 
przesyłane są przez Organizatora wyłącznie na adres mailowy po-
dany w formularzu zgłoszeniowym, a także zamieszczane są na stro-
nie internetowej wydarzenia www.wsparciespoleczne.pl w zakładce 
„ŁTES”. Organizator dołoży wszelkich starań, aby na bieżąco przeka-
zywać Uczestnikom informacje organizacyjne.  
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§3

ZASADY ORGANIZACJI STOISK

1. Organizator zapewnia zgłoszonym jednostkom nieodpłatne stoiska 
(namioty), o wymiarach ok. 3 m x 3 m. O ilości i lokalizacji przyzna-
nych stoisk decyduje Organizator, w oparciu o przesłane zgłoszenia, 
w miarę możliwości uwzględniając zgłoszone preferencje. Organi-
zator zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od uwzględnienia tych 
propozycji, gdy ich realizacja będzie nadmiernie utrudniona lub tech-
nicznie niemożliwa. 

2. Stoiska dla wystawców rezerwowane będą zgodnie z terminem wpły-
wających zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń do jednej 
lokalizacji Organizator zastrzega sobie możliwość udostępnienia sto-
isk w drugiej lokalizacji. 

3. Stoiska zostaną rozstawione w sposób umożliwiający swobodne po-
ruszanie się pieszych. 

4. Zabroniona jest ekspozycja nośników promocyjnych Uczestników (tj. 
nośniki pneumatyczne, tablice informacyjne o powierzchni większej 
niż 1 m2). Większe elementy dekoracji stoisk wymagają wcześniej-
szego zgłoszenia Organizatorowi i ustawione mogą być wyłącznie za 
jego zgodą, w miejscach przez niego wskazanych. 

5. Aranżacja i wygląd stoisk leży w gestii Uczestnika. W uzasadnionych 
przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na za-
gospodarowanie stoisk Uczestników.

6. Elementy wystroju stoisk nie mogą być umieszczane w ciągach ko-
munikacyjnych, a pokazy i występy nie mogą uniemożliwiać bez-
piecznego przemieszczania się uczestników i publiczności.   

7. Uczestnik może zaprosić na swoje stoisko podwystawców (np. twór-
ców ludowych, stowarzyszenia, jednostki podległe) znaczących dla 
procesu budowania tożsamości regionalnej i działających na jego te-
renie.

8. Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie przez Uczestnika ca-
łości powierzchni stoiska podmiotom komercyjnym. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku 
w obrębie swojego stoiska.

10. Przez cały czas trwania Imprezy wszyscy Uczestnicy zobowiązani są 
do noszenia identyfikatorów wydanych przez Organizatora.
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11. Organizator dopuszcza możliwość aranżacji przestrzeni wokół stoisk 
przy zachowaniu odpowiedniej wolnej przestrzeni między stoiskami 
umożliwiającej swobodny do nich dostęp innym Uczestnikom.

12. W przypadku szkód wyrządzonych na skutek nieprawidłowego użyt-
kowania stoisk koszty naprawy pokrywa Uczestnik, zgodnie z wyceną 
firmy ją wynajmujących. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania stoisk bez prawa dokony-
wania istotnych zmian w ich strukturze (malowania powłok namioto-
wych, klejenia, cięcia ostrymi narzędziami itp.).

14. Uczestnicy zobowiązani są do zabezpieczenia stoisk w gaśnice prosz-
kowe (typu ABC lub BC min. 2 kg), na cały czas trwania Imprezy.

15. Zabrania się oferowania żywności, która wymaga bezpośrednio na 
stoisku, grillowania, smażenia, duszenia i gotowania. Na stoiskach 
możliwy jest tzw. drobny garmaż. 

16. Organizator zapewnia wywóz wyłącznie odpadów komunalnych. 
Wszelkie pozostałe odpady (np. medyczne) Uczestnik jest zobowią-
zany wywieźć z terenu Imprezy we własnym zakresie.

17. Uczestnicy, prowadzący na stoiskach dystrybucję żywności, zobowią-
zani są do:

a. odpowiedniego zabezpieczenia środków spożywczych przed za-
nieczyszczeniami;

b. przechowywania artykułów łatwopsujących w urządzeniach 
chłodniczych lub zamrażających;

c. posiadania odpowiednich dokumentów upoważniających do 
wprowadzania produktów spożywczych do obrotu;

d. posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno- 
-epidemiologicznych przez osoby zajmujące się dystrybucją żyw-
ności;

e. zapewnienia we własnym zakresie naczyń jednorazowych oraz 
dodatkowych pojemników na śmieci (bieżące ich oczyszczanie).

18. Uczestnicy podczas użytkowania stoisk przez cały czas trwania Im-
prezy bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania przepisów 
sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych i wewnętrznych zarzą-
dzeń organizacyjnych.

19. Po zakończeniu części wystawienniczej Imprezy Uczestnik zobo-
wiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię do pierwotnego 
stanu. Pozostawione po zakończeniu Imprezy elementy zabudowy, 
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dekoracji lub wyposażenia stoiska uważa się za mienie porzucone, 
podlegające usunięciu na koszt Uczestnika. 

§4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, BHP I PRZECIWPOŻAROWE

1. W trakcie trwania Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. przekraczania barierek ochronnych wygradzających zaplecze 
techniczno-socjalne i urządzenia techniczne;

b. używania otwartego ognia;

c. eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych;

d. samodzielnego podłączania i korzystania z uszkodzonej lub pro-
wizorycznej instalacji elektrycznej;

e. pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elek-
trycznych;

f. wnoszenia na teren Imprezy substancji chemicznych pożarowo 
niebezpiecznych, broni, materiałów wybuchowych itp.;

g. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych 
oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, dróg pożaro-
wych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypad-
ku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej;

h. używania sprzętu pożarniczego do innych celów niż do tego prze-
znaczone;

i. umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczest-
ników Imprezy i publiczności;

j. przebywania na terenie Imprezy Wystawcom będącym pod wpły-
wem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków lub innych środków 
mogących mieć wpływ na ich stan psychofizyczny; 

k. wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłó-
cenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie 
konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich 
płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek in-
nego powodu; zabrania się prowadzenia agitacji politycznych;

l. zasłaniania znaków, usuwania oraz zmieniania miejsc instalacji 
elementów infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.
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2. Uczestnik, który nie dostosuje się do zasad określonych w ust.1, zo-
bowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich powstałych szkód.

3. Na stoiskach wystawienniczych mogą przebywać wyłącznie osoby 
dorosłe, od 18 roku życia. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

4. Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nie-
czystości płynnych, a w szczególności zużytego oleju gastronomicz-
nego, w tym także do kanałów burzowych i na trawniki, pod rygorem 
obciążenia karą i kosztami usunięcia szkód przez Organizatora.

5. Na stoiskach wystawienniczych obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

6. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia na swoim 
stoisku dostatecznej ilości pojemników na śmieci i odpadki oraz do 
ich częstego opróżniania, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

7. Przyłącza prądowe oraz wszelkie prace elektryczne wykonywane 
mogą być wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elek-
tryka.

8. Stoisko może być wyposażone w jedno przyłącze elektryczne po 
uprzednim poinformowaniu Organizatora o takiej konieczności. 
Uczestnicy zobowiązani są do używania wyłącznie sprawnych urzą-
dzeń elektrycznych. W uzasadnionych przypadkach Organizator za-
strzega sobie prawo zakazania używania urządzeń wprowadzających 
zakłócenia w poborze energii.    

9. Urządzenia podłączane na stoisku Uczestnika nie mogą przekroczyć 
łącznej mocy 2 kW. 

10. Wszelkie usterki w dostawie prądu należy niezwłocznie zgłaszać Or-
ganizatorowi w punkcie Informacyjnym Organizatora za pomocą 
formularza zgłoszeniowego awarii. 

11. Każdy z Uczestników Imprezy winien bezwzględnie podporządkować 
się zaleceniom służb mundurowych, pracowników ochrony oraz Or-
ganizatora.

12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych 
lub wypadku w trakcie trwania Imprezy, Uczestnik zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji punktu 
pierwszej pomocy oraz Organizatora lub patrol medyczny.

13. Każdy z Uczestników zobowiązuje się do zachowania środków ostroż-
ności oraz bezpieczeństwa i nie stwarzania swoją aktywnością bez-
pośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających na 
terenie Imprezy.
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§5

ZASADY WJAZDU I ZAOPATRZENIA

1. Prawo do wjazdu na teren Imprezy mają wyłącznie pojazdy posiada-
jące przepustkę wydaną przez Organizatora Imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjaz-
du pojazdów na terenie Imprezy.

3. W związku z obowiązującymi regulaminami oraz względami bezpie-
czeństwa Organizator wyraża zgodę na parkowanie samochodów 
Wystawców wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

4. Organizator nie wyraża zgody na parkowanie samochodów chłodni 
w bezpośrednim sąsiedztwie stoisk. Organizator nie zapewnia przy-
łączy prądowych dla samochodów chłodni. 

5. Samochody parkujące na terenie Imprezy zostaną usunięte przez 
służby do tego uprawnione, na koszt właściciela pojazdu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu dro-
gowego. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na drogach 
ewakuacyjnych. 

7. Umożliwienie wjazdu pojazdów poza wyznaczonymi godzinami wy-
maga indywidualnej zgody Organizatora oraz dotyczy tylko wyjąt-
kowych i uzasadnionych przypadków. Ostateczna decyzja należy do 
Organizatora.

§ 6

UCZESTNICY ORAZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W PREZENTACJI JED-
NOSTKI

1. Uczestnicy wykonują swoje działania promocyjne przy udziale swo-
ich pracowników, osób i jednostek współpracujących, zwanych dalej 
osobami uczestniczącymi w prezentacji jednostki. 

2. Osoby uczestniczące w prezentacji jednostki wspólnie z Uczestni-
kiem oraz Organizatorem realizują cele Imprezy. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania osób uczestniczących 
w prezentacji jednostki z regulaminem dla wystawców.

4. Osoby uczestniczące w prezentacji jednostki biorą udział w imprezie 
publicznej. Wizerunek osób biorących udział w prezentacji jednost-
ki może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów  
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dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyj-
nych Organizatora.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  szkody lub ubytki w mieniu Uczestników spowodowane przez 
osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie po-
szkodowanego w czasie montażu, demontażu elementów zabu-
dowy stoiska i w czasie trwania Imprezy,

b. szkody lub ubytki w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyż-
szą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, za-
laniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub innymi czynnikami 
niezależnymi od Organizatora. 

2. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Im-
prezy zarówno na okres trwania Imprezy, jak i na okres montażu i de-
montażu stoisk.





W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” przed-
stawiamy cykl publikacji dobrych praktyk wypracowanych w poszczególnych 
regionach, które mogą być pomocne w szukaniu ciekawych i niebanalnych 
rozwiązań dla innych regionów. Często mogą być to działania uznane za stan-
dardowe, czasem za innowacyjne. Wspólnym mianownikiem jest fakt, że dany 
region przetestował konkretne działanie i zostało ono uznane za rozwojowe, 
inspirujące i warte upowszechnienia.

Publikacje z serii dobrych praktyk są adresowane do pracowników Regional-
nych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO i członków 
Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, czyli grupy decydują-
cej lub współdecydującej o działaniach na rzecz budowy polityki rozwoju eko-
nomii społecznej w województwie.

Prezentowane pomysły i rozwiązania omawiane są z różnej perspektywy – od 
ich założeń po praktyczne wdrażanie. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi 
o proste kopiowanie, ale inspirowanie się różnorodnymi doświadczeniami in-
nych, by doskonalić własne rozwiązania.

O Wydawcy:

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych został powołany, zgod-
nie z prawem spółdzielczym, w 2007 r., by wspierać rozwój sektora spółdziel-
czości socjalnej oraz inicjować i rozwijać kooperację między spółdzielcami.

www.ozrss.pl




