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1. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie; 

2. Centrum Integracji Społecznej w Legionowie; 

3. Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce; 

4. Centrum Integracji Społecznej w Płocku; 

5. Centrum Integracji Społecznej „Witamina Ducha” w Brudzeniu Dużym /powiat płocki/; 

6. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach; 

7. Centrum Integracji Społecznej w Markach; 

8. Centrum Integracji Społecznej w Pułtusku /nowy/ 



Sytuacja 
CIS 

Sytuacja mazowieckich CIS w dobie epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2  
 

Dokumenty 

 Decyzja Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności niektórych CIS, KIS oraz WTZ 

Wojewoda Mazowiecki w dniu 16 października 2020 r. na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) podjął decyzję o 

czasowym zawieszeniu niektórych centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej i warsztatów terapii 

zajęciowej http://www.es.mcps-efs.pl/artyku%C5%82/decyzja-wojewody-mazowieckiego-o-czasowym-zawieszeniu-

dzia%C5%82alno%C5%9Bci-niekt%C3%B3rych-cis-kis-oraz  /garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, 

radomski, szydłowiecki, m-sto Siedlce, m-sto stołeczne Warszawa/; 

 Jednocześnie 27 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat 

dotyczący wypłaty przez centra integracji społecznej świadczeń integracyjnych za miesiąc marzec 2020 r. – z 

komunikatu wynika, że świadczenie należy wypłacić w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) tym, 

którzy wyrażali gotowość uczestniczenia w zajęciach, przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8 lub przebywali na 

kwarantannie.  
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Potrzeby 
CIS-ów  

w czasie 
pandemii 

Rozeznanie potrzeb CIS-ów związku z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2  
 

Z raportu MCPS o zgłaszanych zagrożeniach przez mazowieckie CIS 

 największym zagrożeniem jest brak środków finansowych na pracowników etatowych. Ich 

wynagrodzenia finansowane są poprzez realizację pozyskanych zleceń wykonywanych przez 

uczestników centrów w ramach reintegracji zawodowej. 

 

Spośród działań zaradczych należy wymienić: wprowadzenie przez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej elastycznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla 

pracowników niepełnosprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub 

zmniejszenia przychodów. 



Potrzeby 
CIS-ów  

w czasie 
pandemii 

Rozeznanie potrzeb Centrów Integracji Społecznej w związku z 

epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  
 

Główne problemy i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej – raport MCPS 

 

 brak zleceń z JST i od klientów indywidualnych; 
 odwołanie wcześniejszych zamówień (JST, biznes, klient indywidualny); 
 ograniczenie zatrudnienia (brak zleceń, zwolnienia chorobowe, zasiłki opiekuńcze, 

urlopy zaległe i bieżące); 
 brak dochodów i konieczność zapłaty bieżących zobowiązań – czynsz, media, 

koszty pracownicze, podatki, raty kredytu, leasingu, pożyczek itp.; 
 rezygnacja z pracy pracowników i pilne szukanie innej pracy (dotyczy podmiotów 

zwłaszcza w gastronomii, usługach opiekuńczych, usługach opieki nad dziećmi – 
żłobki, przedszkola, kluby dziecięce, warsztaty i zajęcia dodatkowe); 

 kosztowne zabezpieczenie pracowników w sprzęt niezbędny do ochrony przez 
zarażeniem wirusem; 

 brak możliwości prowadzenia zajęć w formie zdalnej wśród niektórych 
podmiotów; 

 niedostateczna informacja w kwestiach organizacyjnych i prawnych. 

 



Działania 
Wydziału 

ES 

Główne działania Wydziału Ekonomii Społecznej 

w związku z przeciwdziałaniem epidemii  

COVID-19 
 
 

 Opracowanie stanowiska Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w sprawie wsparcia sektora ekonomii społecznej; 
 

 Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie 10 tys. posiłków regeneracyjnych dla instytucji 

walczących z epidemią w 6 głównych miast woj. mazowieckiego (Warszawa, Siedlce, Radom, Ostrołęka, Płock, 

Ciechanów) i ogłoszenie ponownego postepowania na posiłki regeneracyjne dla instytucji walczących z 

epidemią  - skierowane do okołowarszawskich instytucji; 
 

 Przesunięcie środków z wydziału - 112 000 zł na działania związane zakupem środków ochronnych dla 

pracowników służb społecznych; 
 

 Opracowanie informacji na ZWM o sytuacji sektora ekonomii społecznej z propozycja działań dot. utrzymania 

miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i adaptacji przedsiębiorstw społecznych do nowych warunków 

związanych z epidemią; 
 

  Promowanie w mediach elektronicznych (FB, strona www) działań podmiotów ekonomii społecznej 

włączających się w walkę z epidemią (posiłki, szycie maseczek, sprzętu ochronnego itp.); 
 

 Procedowanie zamówień publicznych ze środków wydziału wspierających, promujących działania podmiotów 

ekonomii społecznej (materiały promocyjne, szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, artykuły w prasie 

lokalnej dot. kupowania w podmiotach ekonomii społecznej wspierając jednocześnie osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym); 

 

 



Działania 
Wydziału 

ES 

Główne działania Wydziału Ekonomii Społecznej w związku z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19 

 
 

 Promowanie kampanii promocyjnej #wlasniepoto realizowanej wspólnie  

z Mazowieckimi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, pokazującej ideę ekonomii społecznej;  

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/filmy-i-reportaze/kampania-spoleczna-wlasnie-po-to-2/  

 

 Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” /działanie MCPS/ - na okres 3 m-cy nie dłużej niż do 30.11.2020 r.  

• Zaplanowano do objęcia wsparciem 106 DPS z terenu woj maz. /do dnia dzisiejszego podpisano umowy ze 

103- ma DPS/; 

• Na chwilę obecną wypłacono granty na kwotę - 22 850 842,70 /24.11.br./ 

• Środki można było przeznaczyć na działania wspierające pensjonariuszy/mieszkańców i personel Domów 

Pomocy Społecznej na terenie województwa mazowieckiego w następującym zakresie: 

a.) dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej 

b.) koszty związane z zakupem środków ochrony osobistej; 

c.) koszty zakupu sprzętu: dekontaminatorów oraz termometrów bezdotykowych i kombinezonów ochronnych 

wielorazowego użytku; 

 

 Agregowanie i rozsyłanie informacji dla mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej o możliwości 

uzyskiwania wsparcia z programów tarcz antykryzysowych (w tym dla spółdzielni socjalnych, NGO) możliwości 

starania się o zamówienia np. na przygotowanie posiłków, produkcję materiałów ochronnych itp.; 

 

 Opracowanie „Katalog Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej” adresowanego dla biznesu z 

propozycjami przestrzeni do współpracy i promowania zakupów produktów i usług w sektorze ekonomii 

społecznej, oraz opracowanie publikacji „ABC ekonomii społecznej. Czyli słownik pojęć i terminów” – 

niebawem na stronie i do przekazania RESiS 
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Posiłki dla osób 
starszych lub 

niesamodzielnych 

Główne  działania Wydziału Ekonomii Społecznej w 

związku z przeciwdziałaniem epidemii  

COVID-19 do końca roku 2020 
 
 

 „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla osób starszych lub niesamodzielnych” (ogłoszenie 
wyników 17.11.br.)  - 796 311,00 zł. /działanie MCPS/ 

• przygotowanie i dostarczenie posiłków będzie realizowane dla osób powyżej 60. roku życia 

lub osób niesamodzielnych na terenie gmin z 11 powiatów i 2 miast na prawach powiatu 

województwa mazowieckiego: białobrzeskiego, kozienickiego, legionowskiego, otwockiego, 

płockiego i miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, siedleckiego i masta Siedlce, 

sochaczewskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. 

• Czekamy jeszcze na oficjalną chęć przystąpienia do projektu ze strony poszczególnych 

gmin. 

• Posiłki mają być przekazane 1400 osób maksymalnie przez 30 dni. 

• Maksymalna ilość posiłków to 42.000 (w zależności przez jaki okres będzie realizowany 

projekt).  

• Na chwile obecną kontaktujemy się z lokalnymi OPS w wytypowanych gminach.  

• Po stronie OPS będzie: wskazanie osób, dla których będzie przeznaczone wsparcie, 

poinformowanie ich o konieczności przekazania danych adresowych MCPS/Wykonawcy i 

uzyskanie na to zgody, potwierdzenie Wykonawcy wykonanie usługi na terenie danej gminy. 

 
http://mcps.com.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/przygotowanie-i-dostarczenie-

posilkow-dla-osob-starszych-oraz-niesamodzielnych-mcps-zp-pg-351-2-14-2020/  
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Działania 
na rzecz ES 

Główne  działania Wydziału Ekonomii Społecznej w związku z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19 do końca roku 2020 

 
 

 Udział PES w szkoleniach tematycznych/zakładanie PES, klauzule/ i wizytach studyjnych   Odbyły 
się szkolenia dla przedstawicieli PES: 
•      jedno dwudniowe szkolenie nt. ”Trening motywacyjny, rozwiązywania konfliktów oraz techniki 
organizacji czasu" dla 20 osób; 
•    2 jednodniowe szkolenia  nt.:  „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” dla 25 osób; 
•     jednodniowe szkolenie nt.: „Warsztaty umiejętności – design, estetyka, opakowanie, wdrażanie 
produktu” dla 25 osób. 

   Opracowanie katalogu produktów podmiotów ekonomii społecznej adresowanego  
dla biznesu z  propozycjami przestrzeni do współpracy i promowania zakupów produktów  
i usług w sektorze ekonomii społecznej ; 

 Zamówienie publiczne na usługę publikacji prasowych materiałów informacyjnych na temat ekonomii 
społecznej w gazetach regionalnych; 

 „Czas na ES” – wydarzenia mające na celu promocje ekonomii społecznej i PES w regionach; 
 „Twarze ekonomii społecznej” - wywiady z ludźmi ES; 
 Spotkania w regionach  - RESiS (planowane spotkania analiza sytuacji i wsparcia PES  

w regionach – budowanie współpracy);  
 Artykuły promujące ekonomię społeczną i mazowieckie podmioty ekonomii społecznej na stronie: 

http://es.mcps-efs.pl/  i https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/  
 „Challenge dla szkół”– promocja PES wśród uczniów/szkół ponadpodstawowych. 
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MMES – 
edycja 2020 

Główne działania Wydziału Ekonomii Społecznej w związku z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19 do końca roku 2020 

 
 

 Konkurs na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej – edycja 2020; 
w kategorii: ROZWÓJ 
1.           Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce 
2.           Fundacja Zmysłosfera, Izabelin 
3.           Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA, Żyrardów 
4.           Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas. Siedlce 
5.           Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Mława 
6.           Stowarzyszenie Karuzela, Radom 
7.           Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tęcza, Warka 
8.           Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem, Radom 
w kategorii: REINTEGRACJA 
1.           Centrum Integracji Społecznej, Siedlce 
2.           Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Legionowo 
3.           WTZ w Gostyninie przy parafii p.w. Św. Marcina, Gostynin 
4.           WTZ przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego, Świeszewo 
5.           WTZ Caritas Diecezji Płockiej, Żuromin 
6.           WTZ KSN AW w Piasecznie i filia w Górze Kalwarii, Piaseczno i Góra Kalwaria 
w kategorii: ODPOWIEDZIALNOŚĆ    
1.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Siedlce 
Wręczenie wyróżnień w tym roku odbyło się:  07 grudnia br., w Domu Innowacji Społecznych - Marzyciele i Rzemieślnicy w 
Warszawie    
http://es.mcps-efs.pl/artyku%C5%82/znamy-laureat%C3%B3w-v-edycji-konkursu-mazowiecka-marka-ekonomii-
spo%C5%82ecznej  
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Konkurs foto – 
edycja 2020 

Główne  działania Wydziału Ekonomii Społecznej w związku z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19 do końca roku 2020 

 
 

 Konkurs fotograficzny _2020  - „Ekonomia społeczna nie wyklucza” 
 
I nagroda dla Anny Karoń za pracę pt. „Technologia dla wszystkich”, która przedstawia uczestników  
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dziennego Klubu Opieki Malwa Plus w Wirtualnym Teatrze Historii "Niepodległa" 2020. 
 
 
 II miejsce: 

 
 II nagroda dla Justyny Mortki z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych działającym  
w Okręgu Mazowieckim w Radomiu za pracę „Trzej przyjaciele z żaglówki”, przedstawiającą  uczestników placówki  
podczas wakacyjnego odpoczynku na Mazurach. 
 
 
 III miejsce: 

 
III nagroda dla Łukasza Ciesielskiego z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.  Marcina  
w Gostyninie za pracę „Razem”, która przedstawia kolektywną pracę przy budowaniu wiaty w ogrodzie. 
 
 
 Nagroda specjalna:  

 
Nagroda Specjalna dla Jowity Pietrak za pracę „Jedni Drugim”, przedstawiającą pomoc dla seniorów w czasie tegorocznej pandemii.  
 
http://es.mcps-efs.pl/artyku%C5%82/wyniki-konkursu-fotograficznego-ekonomia-spo%C5%82eczna-nie-wyklucza 
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Działania OWES: 
 ANIMACJA LOKALNA (integracja  
środowiska, jego reprezentowanie  
oraz promocja) 
 DORADZTWO (ogólne, prawne,  
księgowo-podatkowe, menadżerskie, 
finansowe, marketingowe, branżowe) 
 SZKOLENIA (powoływanie i prowadzenie 
przedsiębiorstw społecznych)  
 DOTACJE (dotacje na miejsca pracy dla osób 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym, wsparcie pomostowe dla 
nowopowstałych miejsc pracy) 

 

Oferta  
OWES 



Raport z badania planowanego rozwoju podmiotów 
reintegracyjnych  

w województwie mazowieckim 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uczestniczyło  w spotkaniach grup roboczych dotyczących 
budowania koncepcji działań społecznych planowanych w kolejnym okresie programowania dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 
2021-2027). Jednym z omawianych aspektów wsparcia było zapewnienie środków na rzecz podmiotów 
reintegracyjnych w zakresie ich rozwoju /modernizacji, doposażenia sprzętu, przygotowania miejsc dla 
uczestników i kadry/. 
 
W związku z powyższym zwrócono się z prośbą do  Jednostek Samorządu Terytorialnego o przekazanie 
informacji nt. planowanych działań w zakresie powołania/przekazania do realizacji działań z obszaru 
podmiotów reintegracyjnych tj. WTZ, CIS, ZAZ, KIS. Dla uzupełnienia informacji w tym obszarze, 
zwrócono się także z zapytaniem do mazowieckich CIS, WTZ z prośbą o przekazanie informacji o liczbie 
oczekujących osób do przyjęcia do placówek. 
 
Informacja w tym zakresie została przesłana drogą elektroniczną w dniu 13.10.2020, 16.10.2020 r. i 
19.10.2020 r. do  wszystkich JST oraz w drugiej części do wszystkich WTZ, CIS. Odpowiedzi wraz z 
szacowaniem przesłało: 

 343 JST, 
 27 WTZ, 
 5 CIS. 
 

  



Raport z badania planowanego rozwoju podmiotów 
reintegracyjnych  

w województwie mazowieckim JST – Plany 
utworzenia PES (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 

 

  

Wszystkie JST z województwa mazowieckiego w najbliższym czasie planują utworzenie łącznie 27 podmiotów 

ekonomii społecznej: 

 w tym 4 Warsztaty terapii zajęciowej; 12 Centrów Integracji Społecznej; 4 Zakłady Aktywności Zawodowej i 7 Klubów 

Integracji Społecznej.  

 Jednostki Samorządu terytorialnego, które zgłosiły plan/potrzebę utworzenia podmiotu ekonomii 

społecznej w najbliższej perspektywie (343 jst) 

31 Gmina/powia

t 

                                                                                                                       

z czego  WTZ 

  

4 

2 gminy/2 

powiaty 

z czego CIS 

  

12 11 gmin/        

1 powiat 

z czego ZAZ 4 1 gmina/          

3 powiaty 

z czego KIS 7 7 gmin 

Brak odpowiedzi uzupełniającej  4 ------- 



Raport z badania planowanego rozwoju podmiotów 
reintegracyjnych  

w województwie mazowieckim. Odpowiedzi z JST – 
Plany utworzenia PES (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 

 

  

LP. Powiat Gmina 

Planowana 

liczba 

miejsc 

Rodzaj 

branży/warsztatu/prowadzonej 

działalności 

Forma prowadzenia 

planowanej placówki (prosimy o zaznaczenie 

właściwej odpowiedzi) 

samodzielna zlecona 

1 makowski Różan 15 - utrzymanie zieleni i pielęgnacja; - usługi sprzątające TAK NIE 

2 miński Halinów 40 -warsztaty rozwojowe TAK NIE 

3 nowodworski Nasielsk 75 - montaże podzespołów elektrycznych, konfekcjonowanie, szkolenia NIE TAK 

4 ostrołęcki Czerwin 30 -usługi społeczne, wspierające NIE TAK 

5 ostrowski Ostrów 

Mazowiecka 

10 - sprzątanie wewnątrz i zewnątrz budynku, pielęgnacja zieleni TAK NIE 

6 otwocki Karczew bd na chwilę obecną nie ustalono rodzaju branży i planowanej liczby miejsc NIE TAK 

7 radomski Kowala 8 - usługi opiekuńcze, 
 - pielęgnacja terenów zielonych, 

 - utrzymanie dróg, 
 - obsługa gminnej sieci kanalizacyjnej, 

 - usługi remontowo-budowlane. 

TAK NIE 

8 siedlecki Wodynie 15 na chwilę obecną nie ustalono rodzaju branży NIE TAK 

9 szydłowiecki Mirów 15 - gospodarstwo Komunalne TAK NIE 

10 warszawski zachodni Izabelin 0 na chwilę obecną nie ustalono rodzaju branży i planowanej liczby miejsc NIE NIE 

11 wołomiński Wołomin 12 opiekunka osób starszych/usługi opiekuńcze TAK NIE 

Suma  220 ------ ----- ---- 

Aż 11 jednostek samorządu terytorialnego planuje w najbliższym czasie utworzenie Centrum Integracji Społecznej na swoim terenie o łącznej 

liczbie miejsc 220. Tak duże zainteresowanie wynika zapewne z prowadzonych działań informacyjno-promujących ten rodzaj działań w obszarze 

ekonomii społecznej przez MCPS i przekazanych dotacji Marszałka Województwa mazowieckiego na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez 

okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej. 



Raport z badania planowanego rozwoju podmiotów 
reintegracyjnych  

w województwie mazowieckim. Odpowiedzi z 
mazowieckich CIS 

 

  

Liczba CIS, które zgłosiły potrzebę rozwoju /odpowiedziały na wysłana 

ankietę/ 

5 

Uśredniona liczba oczekujących na przyjęcie  103 oczekujących z 5, które odpowiedziały na pytanie. 

Uśredniona liczba oczekujących 20,6 osoby 

Uśredniony koszt na 1-go uczestnika 1500,00 zł/1 uczestnik na m-c 

Części składowe kosztu 1-go uczestnika  całość wydatków wynagrodzenia kadry; 
 czynsz za lokal, media, ogrzewanie, naprawy;  
 badania medycyny pracy, bhp, odzież robocza, 

wyżywienie; 
 wszelkie materiały, terapia społeczna i zawodowa, 

rehabilitacja, trening ekonomiczny,  
 usługi, utrzymanie samochodu dowożącego uczestników, 

ubezpieczenie,  
 inne). 

Rozwój istniejących podmiotów ekonomii społecznej – Centra Integracji Społecznej 

W roku 2019 MCPS przeprowadził także krótkie badanie dotyczące zapotrzebowania na rozwój infrastruktury istniejących Centów 

Integracji Społecznej. Podmioty te zwróciły w ówczesnym badaniu uwagę na  ogromna potrzebę modernizacji i dostosowania obecnych 

narzędzi/sprzętów do obowiązujących na otwartym rynku pracy. Tegoroczne zapytanie służyło jedynie informacji uzupełniającej do 

poprzedniego badania. Na chwilę obecną z 5 CIS, które przesłały informację oczekuje na przyjęcie 103 osoby (uśredniona liczba osób 

na 1 cis to 20,6 osoby). 



 
 Raport z badania potrzeb inwestycyjnych i infrastrukturalnych 
podmiotów reintegracyjnych w województwie mazowieckim 

  

• Remont istniejących pomieszczeń  

W kategorii mały remont znalazły się mniej zaawansowane prace, jak 
malowanie niewielkich powierzchni czy wymiana opraw lamp. 

W kategorii duży remont znalazły się prace prowadzone na dużej 
powierzchni, malowanie, cyklinowanie, układanie podłóg, wymiana stolarki 
drzwiowej i okiennej, prace remontowe związane z pracami wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi oraz kompleksowym remontem, np. łazienki. 

 

CIS    

• LICZBA CIS  3    

• Mały remont  1    

• Duży remont  3    

• SUMA     

• Mały remont  9 341,00 zł    

• Duży remont  426 000,00 zł    

• ŚREDNIA   

• Mały remont  9 341,00 zł    

• Duży remont  142 000,00 zł    

 

• Rozbudowa pomieszczeń pod nową działalność 
W kategorii mały remont znalazły się mniej zaawansowane prace, jak 

malowanie niewielkich powierzchni (1 działanie na kwotę 1500,00 zł)  

W kategorii duży remont znalazły się prace prowadzone na dużej 

powierzchni (malowanie, adaptacja), modernizacja budynku na potrzeby 

zainstalowania windy, naprawa dachu i rynien, ocieplenie dachu. Czyli są to 

prace na większą skalę i wymagające większych nakładów związanych z 

rozpoczęciem nowej działalności.  

 

 
CIS    
LICZBA CIS  2    
Mały remont  1    
Duży remont  1    
SUMA    
Mały remont  1 500,00 zł    
Duży remont  100 000,00 zł    
ŚREDNIA    
Mały remont  1 500,00 zł    
Duży remont  100 000,00 zł    
 



 
 Raport z badania potrzeb inwestycyjnych i infrastrukturalnych 
podmiotów reintegracyjnych w województwie mazowieckim 

  

• Unowocześnienie zasobów sprzętowych, narzędziowych, 
technologicznych rozwijająca obecną działalność 

 

Zgłoszone potrzeby zostały podzielone na sześć kategorii: 1) czas rekreacji, 2) sprzęt 
AGD, 3) sprzęt IT, 4) sprzęt specjalistyczny do pracowni, 5) transport, 6) wyposażenie 
meblowe. Poniżej przybliżono jakie typy działań wpisują się w poszczególne kategorie: 
1) jako czas rekreacji wskazano wyjścia do kina, teatru, wycieczki; 
2) jako sprzęt AGD wskazano konieczność zakupu lodówki, kuchenki, zmywarki, pralki; 
3) jako sprzęt IT wymieniono komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, projektory; 
4) jako sprzęt specjalistyczny do pracowni wymienione były różne elementy 
wyposażenia niezbędne do danej pracowni CIS lub WTZ, np. artykuły gospodarstwa 
domowego do pracowni gastronomicznej, wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej, 
narzędzia do pracowni remontowych, narzędzia do stolarni, narzędzia do pracowni 
poligraficznej itp. (np. bieżnia do sali rehabilitacyjnej, ploter tnący laserowy, 
wyrzynarka stołowa włoskowa, półautomat spawalniczy, piec ceramiczny itp.). 
5) jako transport zaklasyfikowano dostosowanie auta do przewozu osób z 
niepełnosprawnością oraz zakup samego pojazdu; 
6) jako wyposażenie meblowe wykazano meble biurowe, meble kuchenne, stoły, 
krzesła, taborety, regały itp. 
   
• LICZBA CIS  3     
• Suma środków          486 254,00 zł    
• czas rekreacji          1 500,00 zł    
• sprzęt AGD  - zł         sprzęt AGD    
• sprzęt IT  - zł          sprzęt IT    
• sprzęt specjalistyczny do pracowni  484 754,00 zł   
• transport  - zł    
• wyposażenie meblowe  - zł   
  
 

• Zakup sprzętu, urządzeń, technologii pod nowo planowaną 

działalność  
 

Zgłoszone potrzeby zostały podzielone na dwie kategorie: 1) sprzęt IT i 2) 

sprzęt specjalistyczny do pracowni. Inne kategorie, tożsame z tymi z 

rozdziału 3, nie wystąpiły.  

 

    

LICZBA CIS  1    

Suma środków  50 000,00 zł   

sprzęt IT  50 000,00 zł    

sprzęt specjalistyczny do pracowni  - 0 zł 

 

 

 

• Zakup/budowa pomieszczeń na działalność   

  

1 CIS zgłosił potrzebę zakupu lub budowy pomieszczeń na działalność 

Na kwotę 700.000 zł 
 

  
 



Dziękuję za uwagę 

Luiza Burba 
luiza.burba@mcps.com.pl 

22/622 42 32 wew. 41 
 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
Wydział ekonomii społecznej  

www.mcps.com.pl  www.es.mcps-efs.pl  www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu 

 

Strony internetowe          
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