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Czym jest?
Akredytacja OWES lub inaczej System Akre-
dytacji i Standardów Działania Instytucji 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES) to 
mechanizm, który koncentruje się na wdroże-
niu standardów działania wśród OWES, a na-
stępnie zapewnieniu poprzez akredytację (oce-
nę) tych podmiotów, iż standardy te są stoso-
wane w praktyce.
Głównym celem budowy systemu akredy-
tacji opartego na sprecyzowanych standar-
dach działania jest rozwój ekonomii społecznej  
w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jako-
ści usług wspierających, świadczonych na rzecz 
podmiotów ekonomii społecznej.

Dla kogo?
AKSES przeznaczony jest dla Ośrodków Wspar-
cia Ekonomii Społecznej w całej Polsce. 
Co do zasady, wdrożenie standardów OWES 
przez podmiot go prowadzący, jak również na-
stępująca później akredytacja, są działaniami 
dobrowolnymi, jednakże proces ten jest ści-
śle związany z możliwością pozyskiwania środ-
ków publicznych, w szczególności z Unii Euro-
pejskiej.

AkredytAcjA OWeS  
(AKSES) a

strona internetowa:
www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/akredytacja-owes 
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Czym jest?
Centrum Integracji Społecznej to jednostka 
organizacyjna utworzona przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego lub organizację poza-
rządową, której zadanie polega na reintegracji 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym lub wykluczonych spo-
łecznie, niebędących w stanie funkcjonować 
na otwartym rynku pracy. 

Dla kogo?
Udział w CIS przeznaczony jest dla:
• bezdomnych realizujących indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności, w ro-
zumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

• uzależnionych od alkoholu, 
• uzależnionych od narkotyków lub innych 

środków odurzających, 
• chorych psychicznie, w rozumieniu przepi-

sów o ochronie zdrowia psychicznego, 
• długotrwale bezrobotnych w rozumieniu 

przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, 

• zwalnianych z zakładów karnych, mających 
trudności w integracji ze środowiskiem,  
w rozumieniu przepisów o pomocy spo-
łecznej, 

• uchodźców realizujących indywidualny pro-
gram integracji, w rozumieniu przepisów  
o pomocy społecznej, 

• osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którzy podlegają wykluczeniu  
społecznemu i ze względu na swoją sytu-
ację życiową nie są w stanie własnym stara-
niem zaspokoić swoich podstawowych po-
trzeb życiowych i znajdują się w sytuacji po-
wodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej 
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu za-
wodowym, społecznym i rodzinnym.

jak Działa? Co robi?
CIS działa na rzecz odbudowy i podtrzyma-
nia u osób wykluczonych społecznie zdolno-
ści do ponownego pełnienia ról społecznych 
oraz samodzielnego poruszania się na rynku 
pracy. Oferta CIS obejmuje szkolenia zawo-
dowe, warsztaty poruszania się na rynku pra-
cy, wparcie psychologa i doradcy zawodowe-
go oraz pracownika socjalnego. Po zakończo-
nej edukacji uczestnik może ubiegać się o za-
trudnienie wspierane u pracodawcy, w CIS lub  
– jeśli czuje się na siłach – wraz z innymi 
uczestnikami założyć spółdzielnię socjalną. 
CIS nie ma osobowości prawnej, lecz działa w 
formie jednostki wyodrębnionej w instytucji 
lub organizacji, która go utworzyła.

PoDstawa Prawna
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 
2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Cis-y na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
działało 7 Centrów Integracji Społecznej.

Informacje o nich można znaleźć na 
stronie MCPS:

www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pod 
mioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/centra-
integracji-spolecznej

centrum IntegrAcjI SpOłecznej  
(CIS) C
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departament ekonomii Społecznej  
i Solidarnej ministerstwa rodziny  
i polityki Społecznej (DES)

D

Czym jest?
Departament Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej.
Historycznie DES wywodzi się Departamen-
tu Pożytku Publicznego powstałego 1 kwiet-
nia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostki 
odpowiedzialnej za wdrożenia i promocje roz-
wiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 
30 sierpnia 2016 r. zmieniła się nazwa depar-
tamentu na Departament Ekonomii Społecznej  
i Pożytku Publicznego, a od 30 listopada 2017 r. 
na Departament Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej (DES).

jak Działa? Co robi?
Departament Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej:
• współtworzy warunki rozwoju ekonomii 

społecznej, w tym przedsiębiorczości spo-
łecznej oraz spółdzielni socjalnych,

• opracowuje i monitoruje program współ-
pracy Ministerstwa z organizacjami poza-
rządowymi,

• zajmuje się realizacją zadań w obszarze za-
trudnienia socjalnego,

• pełni nadzór. 

strona internetowa:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/O,Departamencie,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,450.html
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Czym jest?
Ekonomia solidarna to termin zdefiniowa-
ny w zaktualizowanej wersji KPRES. Oznacza 
część ekonomii społecznej, której podstawo-
wym celem jest aktywizacja zawodowa i inte-
gracja społeczna, w tym reintegracja zawodo-
wa i społeczna osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, oraz rehabilitacja społecz-
na i zawodowa osób niepełnosprawnych. 
Wprowadzenie terminu ekonomia solidarna 
pozwala na wyodrębnienie wewnątrz ekono-
mii społecznej tej grupy podmiotów, których 
podstawowym celem jest reintegracja spo-
łeczna i zawodowa osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.
Ze względu na kluczowe znaczenie działalno-
ści reintegracyjnej, do podzbioru ekonomii 
solidarnej zalicza się:

• przedsiębiorstwa społeczne (podmioty 
ekonomii społecznej, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą lub odpłatną pożytku 
publicznego, aktywizują zawodowo osoby 
trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku 
lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane  
w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać 
status przedsiębiorstwa społecznego);

• spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie in-
walidów i niewidomych;

• zakłady pracy chronionej;
• jednostki reintegracyjne, w tym:

- jednostki aktywizujące osoby niepełno-
sprawne (Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Zakłady Aktywności Zawodowej);

- jednostki zatrudnienia socjalnego akty-
wizujące osoby wykluczone społecznie 
(Centra Integracji Społecznej, Kluby Inte-
gracji Społecznej).

ekonomia solidarna e
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Czym jest?
Ekonomia społeczna to sfera aktywności oby-
watelskiej i społecznej, która przez działalność 
gospodarczą i działalność pożytku publiczne-
go służy: integracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 
społecznych użyteczności publicznej (na rzecz 
interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalne-
mu. Przytoczony powyżej opis stanowi defini-
cję ekonomii społecznej w Polsce zamieszczo-
ną w KPRES, akceptowaną przez zdecydowaną 
większość środowiska ES.
Ekonomia społeczna oznacza działalność  
o celach głównie społecznych, w ramach któ-
rej zyski nie podlegają podziałowi, ale są prze-
znaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty  
– w przeciwieństwie do zwykłych przedsię-
biorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zy-
sku i zwiększenie dochodu właścicieli. W takim  
rozumieniu ekonomia społeczna i solidarna  
pozostaje na pograniczu sektora przedsiębior-

czości oraz sektora organizacji pozarządowych 
niedziałających w celu maksymalizacji zysku.
Z ekonomią społeczną nierozerwalnie związa-
na jest działalność podmiotów ekonomii spo-
łecznej (PES), które według definicji sformuło-
wanej przez europejską sieć badawczą EMES 
(European Research Network) kierują się na-
stępującymi zasadami:
• nadrzędnością celów społecznych nad ce-

lami ekonomicznymi;
• nadrzędnością świadczenia usług dla człon-

ków, pracowników lub wspólnoty nad kate-
goriami bezwzględnego zysku;

• autonomicznym zarządzaniem i partycypa-
cyjnym procesem decyzyjnym;

• prowadzeniem w sposób regularny działal-
ności w oparciu o instrumenty ekonomicz-
ne oraz ponoszeniem w związku z tą dzia-
łalnością ryzyka ekonomicznego.

ekonomia społeczna

EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA

EKONOMIA SOLIDARNA

EKONOMIA SPOŁECZNA

• Przedsiębiorstwa społeczne
• Spółdzielnie socjalne
• Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
• Zakłady Pracy Chronionej
• Jednostki reintegracyjne: CIS, KIS, WTZ, ZAZ

• Organizacje pozarządowe

• Organizacje kościelne

• Spółdzielnie pracy

• Spółki non profit

• Koła gospodyń wiejskich

Źródło: KPRES

strony internetowe:
www.gov.pl/web/rodzina/czym-jest-ekonomia-spoleczna-i-solidarna
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
www.ekonomiaspoleczna.pl
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strony internetowe:
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/challenge-dla-szkol-podejmij-wyzwanie-marka- zarowki 
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/challenge-dla-szkol-podsumowanie-spotkan  
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/uczniowie-podjeli-challenge-marka-zarowki

Czym jest?
Jednym z priorytetów Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej jest „kształto-
wanie pozytywnych postaw wobec ekonomii 
społecznej i solidarnej wśród młodzieży”. Za-
danie to jest realizowane m.in. poprzez docie-
ranie z ideą ekonomii społecznej w pierwszej 
kolejności do pedagogów i nauczycieli, a na-
stępnie do uczniów w ramach zajęć edukacyj-
nych.
W 2019 r., z inicjatywy Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej, w ramach działania 
zatytułowanego „Challenge dla szkół – podej-
mij wyzwanie Marka Żarówki” w Warszawie, 
Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce 
i Płocku odbyły się spotkania z kadrą dydak-
tyczną szkół średnich poświęcone idei ekono-
mii społecznej i solidarnej. Pojawiły się także 
ciekawe inicjatywy uczniowskie na rzecz wy-
branych przedsiębiorstw społecznych. Przy-
kładem może być tu inicjatywa Samorządu 

Uczniowskiego XLVIII Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Edwarda Dembowskiego w Warsza-
wie oraz członków Klubu 48 na rzecz Klubo-
kawiarni Życie Jest Fajne zatrudniające osoby 
z autyzmem.
htt ps : / / l o 4 8 .waw. p l / w i a d o m o s c i / 1 /
wiadomosc/361229/warto_pomagac

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
uczniowie-podjeli-challenge-marka-zarowki/

Dla kogo?
Działania w wymiarze oświaty i edukacji kiero-
wane są równolegle do:
• dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół 

średnich,
• uczniów szkół średnich z Mazowsza. 

ekonomia społeczna  
w oświacie i edukacji  
cHALLenge dLA SzkÓł – pOdejmIj 
WyzWAnIe mArkA ŻArÓWkI
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strona internetowa:
www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-2www.mcps.com.pl/
kategoria/ekonomia-spoleczna/fundusz-pozyczkowy-pes 

Czym jest?
Fundusz pożyczkowy a dokładniej Krajowy 
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej jest in-
strumentem finansowym realizowanym przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego współfinanso-
wanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.9 
Rozwój Ekonomii Społecznej.
Fundusz pożyczkowy działa w ramach pro-
jektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego  
i reporęczeniowego w ramach Krajowego 
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, któ-
rego głównym celem jest wzrost liczby pod-
miotów ekonomii społecznej, mogących sko-
rzystać z pożyczek.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony jest dla:
• organizacji pozarządowych (NGO);
• podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

FunDusz PożyCzkowy 
na mazowszu
Aktualnie, operatorem funduszu pożyczkowe-
go na Mazowszu jest Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE).
W ramach funduszu udzielane są m.in:
• pożyczki płynnościowe;
• pożyczki inwestycyjne.

Aktualną ofertę funduszu pożyczko-
wego dla Mazowsza można znaleźć na 
stronach TISE: 

www.tise.pl

FFundusz pożyczkowy
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grupy docelowe g
Czym są?
Termin grupy docelowe nie posiada ugrun-
towanej definicji i może przyjmować różne 
znaczenia. W obszarze ekonomii społecznej, 
w znaczeniu szerokim, terminem tym zwykło 
określać się grupę osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym lub wykluczonych z po-
wodu określonych ograniczeń takich jak: dłu-
gotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, 
choroba psychiczna, uzależnienia lub inne 
przesłanki. 
W znaczeniu węższym, grupy docelowe sta-
nowią zbiór kryteriów, które predysponu-
ją osoby do udziału w danym typie podmio-
tu ekonomii społecznej. I tak, grupy docelowe 
dla głównych typów PES można scharaktery-
zować w sposób następujący:

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby 
posiadające orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności umiarkowanym lub znacznym, ze 
wskazaniem do terapii zajęciowej.

Zakłady Aktywności Zawodowej

Pracownikami zakładu mogą być osoby nie-
pełnosprawne ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności oraz osoby z umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, u których 
stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe 
lub chorobę psychiczną. Szczegółowe propor-
cje osób z niepełnosprawnościami w ZAZ re-
gulują przepisy ustawy.

Klub Integracji Społecznej/ 
Centrum Integracji Społecznej

Uczestnikami KIS i CIS mogą być osoby:
• bezdomne realizujące indywidualny pro-

gram wychodzenia z bezdomności,  
w rozumieniu przepisów o pomocy spo-
łecznej,

• uzależnione od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecz-
nictwa odwykowego, 

• uzależnione od narkotyków lub innych 
środków odurzających, po zakończeniu pro-
gramu terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej,

• chore psychicznie, w rozumieniu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego,

• długotrwale bezrobotne w rozumieniu 
przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy,

• zwalniane z zakładów karnych, mające 
trudności w integracji ze środowiskiem,  
w rozumieniu przepisów o pomocy spo-
łecznej,

• uchodźcy realizujący indywidualny pro-
gram integracji, w rozumieniu przepisów  
o pomocy społecznej,

• niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo społeczne

Zgodnie z definicją przedsiębiorstwo społecz-
ne jest podmiotem zatrudniającym: 
• osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);

• osoby do 30. roku życia oraz po ukończe-
niu 50. roku życia, posiadające status oso-
by poszukującej pracy, bez zatrudnienia  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy;

• osoby poszukujące pracy niepozostające 
w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 
pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

• osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
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• osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierp-
nia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.);

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 217, z późn. zm.);

• osoby podlegające ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakresie na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, jeżeli ich dochód usta-
lany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy  
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej 
niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;

• osoby spełniające kryteria, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

• osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy;

• osoby usamodzielniane, o których mowa 
w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej;

• osoby ubogie pracujące.
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jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) 
na rzecz ekonomii społecznej

j
Jednostki samorządu terytorialnego, a za-
tem gminy, powiaty i województwa odgrywa-
ją kluczową rolę w rozwoju ekonomii społecz-
nej. Od decyzji zarówno organów stanowią-
cych (rada gminy, powiatu, sejmik wojewódz-
twa), jak i wykonawczych (wójt, zarząd powia-
tu, zarząd województwa) zależy to, w jakim 
stopniu i w jakim kształcie rozwija się ekono-
mia społeczna na danym terytorium.
Wpływ JST na rozwój ekonomii społecznej jest 
bardzo różnorodny i może przyjmować różne 
formy. Przykładem takiego wpływu mogą być:
• działania o charakterze strategicznym;
 Do tego typu działań zaliczyć można różne-

go typu strategie, programy i plany, które 
wyznaczają kierunki rozwoju ekonomii spo-
łecznej wskazując konkretne kierunki inter-
wencji. Na przykład: Plan Rozwoju Ekono-
mii Społecznej na Mazowszu (na poziomie 
województwa), Gminne/Powiatowe Plany 
Rozwoju Ekonomii Społecznej (na poziomie 
gminy lub powiatu).

• działania inicjujące i założycielskie odnośnie 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw społecznych;

 W ramach tego typu działań mogą pojawiać 
się inicjatywy tworzenia podmiotów rein-
tegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS), ale tak-
że przedsiębiorstw społecznych, np. spół-
dzielni socjalnych tworzonych przez osoby 
prawne.

• działania o charakterze wspierającym pod-
mioty ekonomii społecznej, w tym przed-
siębiorstwa społeczne.

 To działania, do których zaliczyć można 
m.in.: gminne programy współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, powierzanie 
realizacji zadań JST podmiotom ekonomii 
społecznej w trybie Ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, stosowanie klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych 
czy wykorzystanie trybu in house, realiza-
cję usług społecznych na rzecz mieszkań-
ców z wykorzystaniem PES.

Powyższe przykłady działań jakie leżą w zasię-
gu JST w ramach rozwoju ekonomii społecznej 
nie wyczerpują wszystkich możliwości. Biorąc 
pod uwagę rolę jaką pełnią JST w stosunku do 
mieszkańców określonego terytorium ekono-
mia społeczna powinna być przez nie wyko-
rzystywana jako narzędzie wspierające budo-
wania spójności społecznej, w tym instrument 
sprzyjający tworzeniu miejsc pracy na lokal-
nym rynku oraz instrument aktywnej integra-
cji osób wykluczonych.
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strona internetowa:
www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-2

www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna/fundusz-pozyczkowy-pes 

Czym jest?
Katalog PES to zbiór pokategoryzowanych in-
formacji na temat podmiotów ekonomii spo-
łecznej działających na Mazowszu wraz z da-
nym teleadresowymi.
Katalog ma postać interaktywną i obejmuje 
następujące grupy PES (w porządku alfabe-
tycznym):
• centra integracji społecznej
• kluby integracji społecznej
• przedsiębiorstwa społeczne
• spółdzielnie inwalidów i niewidomych

• spółdzielnie pracy
• spółdzielnie socjalne
• spółki z o.o. non-profit
• warsztaty terapii zajęciowej
• zakłady aktywności zawodowej
• zakłady pracy chronionej

Dodatkowo, katalog umożliwia wyszukiwanie 
PES pod względem dodatkowych kryteriów:
• branż, w których działają PES
• laureatów Mazowieckiej Marki Ekonomii 

Społecznej
• podziału na powiaty

kkatalog peS
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klauzule społeczne

Czym są?
Klauzule społeczne to prawne rozwiązania, 
które umożliwiają zamawiającym wykorzysty-
wanie dodatkowych warunków w dostępie do 
zamówienia publicznego lub w jego realizacji, 
po to, by osiągnąć istotne korzyści społeczne.

Co robi? jak Działa? 
Co do zasady pojęcie to obejmuje klauzule za-
warte w dokumentacji zamówienia, a następ-
nie przeniesione na zapisy umowy o zamówie-
nie publiczne, określające szczególne wymo-
gi o charakterze społecznym odnoszące się do 
realizacji zamówienia.

Obecnie Prawo zamówień publicznych prze-
widuje stosowanie czterech klauzul społecz-
nych:

• klauzuli zastrzeżonej (art. 22 ust. 2 Pzp),

 Zamawiający może zastrzec udział w postę-
powaniu o zamówienie publiczne wyłącznie 
do podmiotów spełniających łącznie dwa 
warunki:

- są zakładami pracy chronionej lub inny-
mi podmiotami, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organiza-
cyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawo-
dową integrację osób będących członka-
mi grup społecznie marginalizowanych,

- co najmniej 30% zatrudnionych stanowią 
osoby należące do grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym wymienionych  
w ustawie.

• klauzuli pracowniczej (art. 29 ust. 3a Pzp),
 Zamawiający musi przeanalizować przed-

miot każdego zamówienia na usługi i robo-
ty budowlane pod kątem czynności wyma-
gających zatrudnienia na umowę o pracę. 
Jeżeli takie czynności występują, to zama-
wiający musi je wskazać i zażądać od wy-
konawcy/podwykonawcy, aby do realiza-
cji tych czynności zatrudnił pracowników na 
umowy o pracę.

• klauzuli (pro)zatrudnieniowej (art. 29 ust. 4 
Pzp),

 Zamawiający może żądać, aby wykonaw-
ca do realizacji zamówienia zatrudnił oso-
by należące do grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, np.:

-  bezrobotnych, 

-  młodocianych w celu przygotowania za-
wodowego,

-  niepełnosprawnych,

-  bezdomnych realizujących indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności,

-  uzależnionych po zakończeniu programu 
psychoterapii w zakładzie lecznictwa od-
wykowego,

-  chorych psychicznie, 

-  zwalnianych z zakładów karnych, mają-
cych trudności w integracji ze środowi-
skiem,

-  uchodźców realizujących indywidualny 
program integracji

-  pod warunkiem, że są zatrudnione przy 
realizacji zamówienia.

• klauzuli usługowej (art. 138p Pzp).
 Zamawiający może zastrzec udział w postę-

powaniu na świadczenie usług społecznych, 
zdrowotnych i kulturalnych wyłącznie do pod-
miotów spełniających łącznie cztery warunki:

-  ich celem jest realizacja misji w zakresie 
służby publicznej związanej ze świadcze-
niem zlecanych usług oraz społeczna i za-
wodowa integracja osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym,

-  nie działają w celu osiągnięcia zysku, 
przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udzia-
łowców, akcjonariuszy i pracowników,
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-  struktura zarządzania nimi lub ich struk-
tura własnościowa opiera się na współ-
zarządzaniu w przypadku spółdzielni, ak-
cjonariacie pracowniczym lub zasadach 
partycypacji pracowników, co wykonawcy 
określają w swoich statutach,

-  w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających 
dzień wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia na usługi społeczne nie 
udzielono im zamówienia na podstawie 
tego przepisu przez tego samego zama-
wiającego.

Klauzule społeczne można stosować w zamó-
wieniach o wartości powyżej 30 tys. euro na 
podstawie Pzp. Jednak stosowanie tych roz-
wiązań nie powinno negatywnie wpływać na 
podstawowy cel zamówienia jakim jest jego 
skuteczna, efektywna, rzetelna i termino-
wa realizacja. Klauzule społeczne są jednym  
z możliwych rozwiązań stosowanych w ra-
mach społecznych zamówień publicznych 
(inaczej: społecznie odpowiedzialnych zamó-
wień publicznych)

Dla kogo?
• dla wszystkich instytucji i podmiotów zobo-

wiązanych do stosowania w zamówieniach 
ustawy Prawo zamówień publicznych;

• między innymi dla podmiotów ekonomii 
społecznej.

Stosowanie klauzul społecznych w zamówie-
niach publicznych ma olbrzymie znaczenie 
dla rozwoju ekonomii społecznej. Klauzule 
społeczne z znaczącym stopniu ułatwiają bo-
wiem dostęp do zamówień publicznych pod-
miotom ekonomii społecznej, które ze wzglę-
du na ograniczenia i lokalnych charakter dzia-
łania mają utrudnione zadanie konkurowania 
z komercyjnymi podmiotami rynkowymi.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)
Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać 
przepisy nowego Prawa zamówień publicz-
nych, przyjętego w 2019 roku. Analizę aspek-
tów społecznych, w tym stosowanie klau-
zul społecznych w nowych zamówieniach pu-
blicznych znaleźć można w publikacji T. Schi-
manka: 
www.sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/
aspektyspoecznewnowympzp_od2021_tschi 
manek_1582626773.pdf 

strony internetowe:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/
przydatne-informacje/klauzule-spoleczne

www.sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/wskazwki_tschimanek_aktualizacja-skompre 
sowany.pdf

www.es.rcpslodz.pl/images/zalaczniki/publikacje/Podrecznik_klauzule_RCPS_bez_okładki.
compressed.pdf



22

Czym jest?
Klub Integracji Społecznej to jednostka, któ-
rej celem jest udzielanie pomocy osobom in-
dywidualnym oraz ich rodzinom w odbudo-
wywaniu i podtrzymywaniu umiejętności 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz 
w podniesieniu kwalifikacji zawodowych jako 
wartości na rynku pracy.
KIS prowadzi reintegrację społeczną i zawo-
dową polegającą, m.in. na organizowaniu: 
działań mających na celu pomoc w znalezie-
niu pracy, robót publicznych, prac społecz-
nie użytecznych, poradnictwa prawnego, sta-
ży, działań samopomocowych. KIS może zo-
stać utworzony przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, organizacje pozarządowe i pod-
mioty kościelne, a także spółdzielnie socjal-
ne osób prawnych. Funkcjonowanie KIS może 
być współfinansowane ze środków UE lub JST.

Co robi? jak Działa? 
Narzędzia KIS:
• prowadzenie poradnictwa – w zależno-

ści od potrzeb uczestników, np.: psycholo-
gicznego, terapeutycznego, zawodowego, 
prawnego;

• działania edukacyjno-pomocowe polegają 

na organizowaniu działań aktywizacyjnych, 
kursów zawodowych, aktywizacji zawodo-
wej;

• działania zatrudnieniowe – polegają na 
opracowaniu i realizacji programów zatrud-
nienia tymczasowego, organizowaniu za-
trudnienia subsydiowanego w porozumie-
niu z powiatowym urzędem pracy, przygo-
towywaniu do podjęcia zatrudnienia wspie-
ranego oraz pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej.

PoDstawa Prawna
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerw-
ca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

kis-y na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. działało 21 Klu-
bów Integracji Społecznej. Informacje o nich 
można znaleźć na stronie MCPS
http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/
kluby-integracji-spolecznej/

klub Integracji Społecznej  
(KIS)
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Czym jest?
Koło Gospodyń Wiejskich jest – zgodnie 
z ustawą – dobrowolną, niezależną od admi-
nistracji rządowej i jednostek samorządu te-
rytorialnego, samorządną społeczną organi-
zacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój 
przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działają-
cą na rzecz środowisk wiejskich. W takim ro-
zumieniu KGW spełnia przesłanki pozwalają-
ce uznać ją za organizację pozarządową oraz 
podmiot ekonomii społecznej.
Pomimo przyjętej w 2018 r. ustawy o kolach 
gospodyń wiejskich regulującej działalność 
tych organizacji, w praktyce można spotkać 
różne typu kół:
• KGW funkcjonujące na podstawie ustawy 

z roku 2018;
• KGW funkcjonujące jako jednostka organi-

zacyjna kółka rolniczego;
• KGW funkcjonujące jako samodzielne kółko 

rolnicze;
• KGW funkcjonujące jako stowarzyszenie 

(zwykłe lub rejestrowe).
KGW należą do jednych z najstarszych orga-
nizacji społecznych, których historia sięga po-
nad 130 lat.

Co robi? jak Działa?
Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje intere-
sy i działa na rzecz poprawy sytuacji społecz-
no-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich ro-
dzin, a także wspiera wszechstronny rozwój 
terenów wiejskich.
Zgodnie z zapisami ustawy KGW: 
1) prowadzi działalność społeczno-wycho-

wawczą i oświatowo-kulturalną w środowi-
skach wiejskich;  

2) prowadzi działalność na rzecz wszechstron-
nego rozwoju obszarów wiejskich; 

3) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet; 
4) inicjuje i prowadzi działania na rzecz popra-

wy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5) upowszechnia i rozwija formy współdziała-

nia, gospodarowania i racjonalne metody 
prowadzenia gospodarstw domowych;

6) reprezentuje interesy środowiska kobiet 
wiejskich wobec organów administracji pu-
blicznej; 

7) rozwija kulturę ludową, w tym w szczegól-
ności kulturę lokalną i regionalną.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-
spodyń wiejskich (Dz.U.2020.553)

strona internetowa:
www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html 

koło gospodyń Wiejskich  
(KGW)
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Czym są?
Konkursy dotacyjne w obszarze ekonomii 
społecznej to narzędzia realizacji ważnych ce-
lów społecznych poprzez powierzenie okre-
ślonych zadań odpowiednio przygotowanym 
i doświadczonym wykonawcom (najczęściej 
podmiotom ekonomii społecznej), z jedno-
czesnym zapewnieniem ich finansowania.
Aktualnie, w związku z dostępnością funduszy 
unijnych, większość działań w obszarze eko-
nomii społecznej finansowana jest w ramach 
konkursów dotacyjnych. Pamiętać jednak na-
leży, że fundusze UE chociaż stanowią jedno 
z największych źródeł finansowania rozwoju 
ekonomii społecznej nie wyczerpują go. Kon-
kursy dotacyjne organizowane są także przez 
jednostki samorządu terytorialnego, organi-
zacje pozarządowe czy podmioty prywatne.

Dla kogo?
Konkursy dotacyjne w obszarze ekonomii spo-
łecznej mogą stanowić istotne źródło przy-
chodów dla podmiotów ekonomii społecznej. 
Przykładem mogą być tu konkursy dotacyjne 
organizowane przez gminę, w których starto-
wać mogą PES. W takim wypadku idea kon-
kursu polega na tym, iż JST realizując określo-
ne zadania na rzecz mieszkańców w celu za-
spokojenia ich potrzeb zleca ich realizację  
w ramach ogłoszonego konkursu wyspecjali-
zowanemu podmiotowi ekonomii społecznej. 
Zlecenie realizacji zadań poprzedzone jest 
ogłoszeniem konkursu wraz z całą dokumen-
tacją konkursową określającą m.in.: kto może 

wziąć w nim udział, jakie są cele konkursu, 
jakie zadania powinny być zrealizowane czy  
w jaki sposób przygotować wniosek konkur-
sowy. Procedura konkursowa reguluje także 
z reguły kryteria oceny ofert, wysokość prze-
widzianej dotacji, sposób monitorowania oraz 
realizacji projektu, na który dotacja jest prze-
znaczona.
Konkursy dotacyjne z jednej strony pozwala-
ją JST na realizację ich ustawowych zadań na 
rzecz mieszkańców, z drugiej stanowią ważną 
alternatywę wobec zamówień publicznych,  
w których brać udział mogą podmioty komer-
cyjne działające dla zysku. Organizując kon-
kursy dotacyjne samorząd z reguły posia-
da większy wpływ na sposób realizacji zadań 
oraz na to, jakie podmioty będą mogły wziąć 
w nich udział (np. lokalne podmioty ekonomii 
społecznej).
Aktualnie, ciągle jeszcze większość zadań sa-
morządy zlecają podwykonawcom w ramach 
zamówień publicznych niż z wykorzystaniem 
konkursów dotacyjnych.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. 2003 Nr 96 poz. 873)

konkursy dotacyjne  
w obszarze ekonomii społecznej
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Czym są?
Korzyści z rozwoju ekonomii społecznej moż-
na rozpatrywać z różnych punktów widzenia i 
perspektyw. Ponieważ rozwój ekonomii spo-
łecznej oznacza w pierwszej kolejności rozwój 
podmiotów ekonomii społecznej o zasięgu lo-
kalnym, prezentujemy korzyści z punktu wi-
dzenia lokalnej społeczności.
Co ma społeczność i gmina z faktu, że na jej 
terenie działają podmioty ekonomii społecz-
nej, w tym przedsiębiorstwa społeczne?

I. Korzyści dla całej społeczności

1. Większy dostęp do usług lub produktów 
oferowanych przez PES, na które jest ak-
tualne zapotrzebowanie (np. usługi opieki 
nad dziećmi do lat 3, czy usługi opiekuń-
cze dla osób starszych realizowane przez 
spółdzielnię socjalną).

2. Wzrost kapitału społecznego rozumiane-
go jako budowanie wzajemnych relacji, 
powiązać i zaufania między mieszkańca-
mi dzięki funkcjonowaniu PES zatrudnia-
jącego osoby wykluczone i nie działające-
go dla zysku.

3. Wzrostu spójności społecznej dzięki za-
trudnieniu w PES osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Korzyści dla gminy

4. Rozwiązywanie konkretnych problemów 
społecznych istniejących w społeczności 
lokalnej, poprzez inicjowanie czy współ-
tworzenie PES, takich jak: bezrobocie, 
uzależnienia, brak oferty dla osób z nie-
pełnosprawnością czy inne.

5. Aktywizacja osób defaworyzowanych, bę-
dących klientami OPS, stanowiących ob-
ciążenie finansowe dla budżetu gminy,  
a co za tym idzie poprawa sytuacji finan-
sowej samorządu.

6. Możliwość pozyskiwania zewnętrznych 
środków na rozwój gminy, w tym na two-
rzenie nowych miejsc pracy bez obciąża-
nia budżetu gminy.

7. Profesjonalizacja podmiotów ekonomii 
społecznej działających na rzecz swoich 
społeczności i płacących podatki lokalnie, 
a co za tym idzie poprawa warunków życia 
mieszkańców.

III. Korzyści dla wybranych grup mieszkań-
ców

8. Zatrudnienie dla osób, które nie mogły go 
znaleźć z racji swoich ograniczeń i proble-
mów, np.: dla osób z niepełnoprawnościa-
mi, bezdomnych, chorujących psychicz-
nie, uzależnionych oraz innych.

9. Odciążenie rodzin i opiekunów osób znaj-
dujących zatrudnienie w podmiotach eko-
nomii społecznej.

Powyższa lista korzyści nie wyczerpuje wszyst-
kich możliwych. Inny sposób klasyfikowania 
korzyści może dotyczyć ich podziału na ko-
rzyści finansowe i społeczne. Pierwsze zwią-
zane są ściśle z oszczędnościami finansowy-
mi samorządów wynikającymi z aktywizacji 
zawodowej osób dotąd biernych zawodowo. 
Drugie dotyczą zmian jakie zachodzą w rela-
cjach w społeczności lokalnej oraz w rodzi-
nach osób zatrudnianych w PES. Z reguły dużą 
trudnością dla samorządów pozostaje zwy-
miarowanie korzyści społecznych i ich precy-
zyjne oszacowania.

korzyści z rozwoju  
ekonomii społecznej
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Czym jest?
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej jest organem pomocniczym Ministra Rodzi-
ny i Polityki Społecznej. Dzięki szerokiej repre-
zentacji przedstawicieli różnych środowisk jest 
miejscem dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie 
rozwiązań w sposób partycypacyjny.
W ramach KKRES funkcjonują następujące 
grupy: grupa ds. strategicznych i programo-
wych, grupa ds. prawnych, grupa ds. finanso-
wych, grupa ds. edukacyjnych, grupa ds. mo-
nitorowania i ewaluacji, grupa ds. koordynacji 
ekonomii społecznej w regionach

skłaD kkres
• Minister Rodziny i Polityki Społecznej (prze-

wodniczący);
• przedstawiciele organów administracji rzą-

dowej i jednostek im podległych;
• przedstawiciele jednostek samorządu wo-

jewódzkiego;
• przedstawiciele sektora ekonomii społecz-

nej;
• członkowie wspierający.

PoDstawa Prawna
Zarządzenie nr 7 Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie po-
wołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekono-
mii Społecznej (dokument roboczy przygoto-
wany przez Departament Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej). 

Uchwała Nr 1 Krajowego Komitetu Rozwo-
ju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 
2016 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

strona internetowa:
www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-komitet-rozwoju-ekonomii-spolecznej 

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Posiedzenie,Krajowego,Komitetu,Rozwoju,Ekonomii,Spolecz
nej,-,26,kwietnia,2017,r.,3941.html

krajowy komitet rozwoju 
ekonomii Społecznej 

(KKRES)
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Czym jest?
Aktualny, oficjalny tytuł dokumentu to „Krajo-
wy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 
2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecz-
nej”. Jednak nazwą, która używana jest zdecy-
dowanie częściej i która przyjęła się w środo-
wisku ekonomii społecznej jest Krajowy Pro-
gram Rozwoju Ekonomii Społecznej.
KPRES jest dokumentem o charakterze opera-
cyjno-wdrożeniowym, opracowanym na po-
trzeby realizacji średniookresowej strategii 
rozwoju kraju – Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej uchwała 
nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 
oraz innych strategii rozwoju. 
Aktualna wersja KPRES (przyjęta przez Radę 
Ministrów w styczniu 2019 r.) stanowi roz-
winięcie i doprecyzowanie działań wynikają-
cych z pierwszej wersji programu, przyjęte-
go uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 
sierpnia 2014 r. Zgodnie z Umową Partner-
stwa Rządu RP i Komisji Europejskiej jest to 
kluczowy dokument operacyjno-wdrożeniowy 
w zakresie Celu Tematycznego 9 „Promowa-
nie włączenia społecznego, walka z ubóstwem  
i wszelką dyskryminacją”, stanowiący warunek 
ex ante realizacji działań w Polsce w tym ob-
szarze.
Przeprowadzona w 2019 r. aktualizacja do-
kumentu miała na celu wzmocnienie proce-
sów dotyczących zwiększania spójności i soli-
darności społecznej, a także rozwoju lokalne-
go i społeczno-gospodarczego, w szczególno-
ści w wymiarze wspólnot lokalnych i samorzą-
dowych. 

KPRES został przygotowany przez Departa-
ment Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ów-
czesnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, przy udziale członków Krajo-
wego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej, w skład, którego wchodzą przedstawicie-
le: organów administracji rządowej i samo-
rządowej, podmiotów ekonomii społecznej  
i solidarnej, związków zawodowych, organiza-
cji pracodawców, sektora bankowego i szkół 
wyższych).

struktura Dokumentu
• Wstęp
• Rozdział I. Podstawy interwencji
• Rozdział II. Cele i rezultaty programu
• Rozdział III. Kierunki interwencji publicznej 

– obszary i priorytety
- Obszar I. Solidarna wspólnota lokalna 
- Obszar II. Solidarny rynek pracy 
- Obszar III. Konkurencyjna przedsiębior-

czość społeczna 
- Obszar IV. Solidarne społeczeństwo 

• Rozdział IV. Podstawowe założenia systemu 
realizacji 

• Rozdział V. Monitorowanie i wskaźniki 
• Rozdział VI. Wyzwania dla Ekonomii Spo-

łecznej i Solidarnej do 2030 roku 
• Załącznik. Diagnoza ekonomii społecznej 

i solidarne

PoDstawa Prawna
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1307, z późn. zm.).

strona internetowa:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,,3495.html 

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES_2019.pdf  

krajowy program rozwoju 
ekonomii Społecznej  
(KPRES)
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strony internetowe:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html 

www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Czym jest?
Lista przedsiębiorstw społecznych to zbiór 
podmiotów, które nie dzielą zysku, ale prze-
znaczają go na cele społeczne (np. na rzecz 
społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, które pra-
cują w tym przedsiębiorstwie). Status przed-
siębiorstw społecznych znajdujących się na li-
ście został formalnie potwierdzony, zgodnie  
z procedurą określoną w „Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020”. Potwierdzenie statusu przedsiębior-
stwa społecznego oznacza w praktyce speł-
nienie kryteriów zawartych w definicji przed-
siębiorstwa społecznego.

Lista przedsiębiorstw społecznych to baza po-
zwalająca na ich wyszukiwanie dla wszystkich, 
którzy są zainteresowani korzystaniem z usług 
przedsiębiorstw łączących działalność ekono-
miczną z celami społecznymi. Obecność na li-
ście nie jest obligatoryjna. W związku z tym, 
nie zawiera ona pełnej liczby przedsiębiorstw 
społecznych w Polsce.
Na dzień 30 września 2020 r. na liście przed-
siębiorstw społecznych znajdowały 74 pod-
mioty z Mazowsza.

Lista przedsiębiorstw  
społecznych
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mmazowiecka marka 
ekonomii Społecznej (MMES)

Czym jest?
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to 
wyróżnienie przyznawane każdego roku po-
cząwszy od 2016 r. wyróżniającym się pod-
miotom ekonomii społecznej z Mazowsza. 
MMES jest wyrazem dbałości o stałe umoc-
nienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii 
społecznej jako dostawców usług i produktów 
najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu 
z dbałością o wykorzystanie potencjału spo-
łecznego. 
Konkurs organizowany jest przez Mazowiec-
kie Centrum Polityki Społecznej i obejmuje 
teren województwa mazowieckiego. Do kon-
kursu można zgłaszać się podmioty ekonomii 
społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia 
ekonomii społecznej wspierające oraz zaanga-
żowane w rozwój sektora. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich pod-
miotów ekonomii społecznej, czyli funda-
cji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, cen-
trów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, zakładów aktywności zawodowej, 
warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw 
wzajemnościowych i spółek non profit, zare-
jestrowanych i działających na terenie woje-
wództwa mazowieckiego oraz osób i/lub in-
stytucji działających na rzecz ekonomii spo-
łecznej. Podmioty mogą zgłaszać swoich kan-

dydatów do wyróżnień w każdej z trzech kate-
gorii konkursowych:
1. Rozwój
2. Reintegracja
3. Odpowiedzialność
Do tej pory odbyło się 5 edycji konkursu w la-
tach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Co robi? jak Działa?
Wyróżnienia Mazowiecka Marka Ekonomii 
Społecznej są przyznawane w oparciu o Re-
gulamin Konkursu Mazowiecka Marka Ekono-
mii Społecznej według zasad wypracowanych 
w ramach projektu pn. „Koordynacja ekono-
mii społecznej na Mazowszu”.
Oprócz uhonorowania laureatów statuetką 
platana wyróżnienie Mazowiecką Marką Eko-
nomii Społecznej ma za zadanie wspieranie 
podmiotów ekonomii społecznej poprzez:
• oznakowanie produktów lub usług ofero-

wanych przez podmiot znakiem „Mazo-
wiecka Marka Ekonomii Społecznej”,

• umieszczenie znaku „Mazowiecka Marka 
Ekonomii Społecznej” w miejscu/budynku, 
w którym znajduje się siedziba PES,

• umieszczanie informacji i znaku „Mazo-
wiecka Marka Ekonomii Społecznej” obok 
nazwy i logo podmiotu we wszelkich mate-
riałach i drukach reklamowych,

• promowanie podmiotu na stronie interne-
towej, w publikacjach, reportażach, mate-
riałach informacyjnych i imprezach organi-
zowanych przez MCPS,

• posługiwanie się znakiem „Mazowiecka 
Marka Ekonomii Społecznej”, w kampa-
niach medialnych, imprezach targowych  
i wystawienniczych.

strony internetowe:
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej

www.es.mcps-efs.pl/mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej
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Czym jest?
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
jest jednostką organizacyjną samorządu wo-
jewództwa realizującą zadania województwa 
w obszarze pomocy społecznej. W większo-
ści regionów stosowana jest nazwa Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej, na Mazowszu 
– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Co robi?  
Czym się zajmuje?
Pełny katalog zadań MCPS jest bardzo szero-
ki. W obszarze ekonomii społecznej MCPS ko-
ordynuje rozwój ekonomii społecznej w regio-
nie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Do zadań koordynacyjnych należą:
• regularne zbieranie i analizowanie danych 

na temat rozwoju ekonomii społecznej  
i efektów prowadzonych działań, 

• inicjowanie współpracy różnych instytucji 
publicznych, regionalnych i lokalnych, w za-
kresie ekonomii społecznej, 

• wzmacnianie pozycji ekonomii społecznej 
w działaniach różnych publicznych instytu-
cji regionalnych i lokalnych, 

• otwieranie rynku (publicznego i prywatne-
go) na produkty i usługi przedsiębiorstw 
społecznych, 

• koordynacja działań podmiotów wspierają-
cych PES i PS w regionie, w tym szczególnie 
OWES i operatorów instrumentów finanso-
wych, 

• działania na rzecz poprawy jakości usług 
świadczonych przez OWES, 

• stymulowanie działań i współpracy różnych 
podmiotów ze świata biznesu, nauki, edu-
kacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

• stymulowanie współpracy i wymiany do-
świadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami 
społecznymi i podmiotami ekonomii spo-
łecznej.

Specjalną komórką dedykowaną do realiza-
cję zadań w obszarze ekonomii społecznej w 
MCPS jest Wydział Ekonomii Społecznej pod-
legły bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. 
Społecznych.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593).

mazowieckie centrum  
polityki Społecznej  

(MCPS)

strony internetowe:
www.mcps.com.pl

www.es.mcps-efs.pl

www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu
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mazowiecki komitet rozwoju 
ekonomii Społecznej  
(MKRES)

Czym jest?
Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej jest organem wspierającym dzia-
łania Samorządu Województwa Mazowieckie-
go w procesie koordynacji i monitoringu roz-
woju ekonomii społecznej. Pełni funkcję do-
radczo-konsultacyjną i współpracuje z Mazo-
wieckim Centrum Polityki Społecznej, odpo-
wiedzialnym za koordynację rozwoju ekono-
mii społecznej w regionie, zgodnie z art. 21 
pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163  
z późn. zm.).
Komitet podejmuje współpracę z podmiota-
mi działającymi na polu ekonomii społecznej, 
które identyfikują się z jej celami i są gotowe 
je realizować we współdziałaniu z innymi pod-
miotami na zasadach określonych przez Komi-
tet.

skłaD mkres
Skład Komitetu stanowią przedstawiciele: sa-
morządu województwa, wojewody, samorzą-
du lokalnego, sektora ekonomii społecznej 
oraz sektora biznesu.

Co robi? jak Działa?
Do zadań Komitetu należą:
• ocena spójności zapisów „Planu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na Mazowszu” z cela-
mi i założeniami innych dokumentów kra-
jowych i wojewódzkich w zakresie rozwoju 
ekonomii społecznej;

• ocena stopnia realizacji „Planu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej na Mazowszu”;

• ocena efektywności działań na rzecz zwięk-
szenia wiedzy o ekonomii społecznej i jej 
widoczności w województwie mazowiec-
kim;

• bieżące konsultacje istotnych kwestii zwią-
zanych z rozwojem ekonomii społecznej na 
poziomie krajowym i regionalnym.

Obsługę prac Komitetu zapewnia Mazowiec-
kie Centrum Polityki Społecznej.

strona internetowa:
www.es.mcps-efs.pl/mazowiecki-komitet-rozwoju-ekonomii-spolecznej
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strony internetowe:
www.ngo.pl

www.fakty.ngo.pl/slownik/organizacje-pozarzadowe

Czym jest?
Organizacja pozarządowa (ang. non govern-
mental organisation, NGO) to podmiot, które 
nie należy do jednostek albo organów admini-
stracji publicznej oraz którego działalność nie 
jest nastawiona na osiąganie zysku.
Charakterystyczną cechą organizacji pozarzą-
dowych powinien być więc brak powiązań  
z władzą publiczną (często tak tłumaczy się 
nazwę organizacja pozarządowa). W Polsce 
pojęcie organizacji pozarządowej definiu-
je ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowa-
dza rozszerzoną definicję organizacji pozarzą-
dowych jako podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego. 
Organizacje pozarządowe, co do zasady mogą 
prowadzić:
• nieodpłatną działalność pożytku publiczne-

go;
• odpłatną działalność pożytku publicznego;
• działalność gospodarczą, z której zysk prze-

znaczany jest na realizację celów statuto-
wych.

Organizacje pozarządowe spełniają kryteria 
definicyjne podmiotów ekonomii społecznej, 
dlatego uznaje się je za część sektora ekono-
mii społecznej.
Do organizacji pozarządowych zaliczamy:
• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia reje-

strowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń 
• fundacje 
• kluby sportowe i uczniowskie kluby sporto-

we 

• organizacje działające na podstawie odręb-
nych przepisów, jak np. Polski Czerwony 
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP, Polski Związek Działkowców, koła 
łowieckie, komitety społeczne (np. społecz-
ne komitety budowy dróg, wodociągów) 

• stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego 

• spółdzielnie socjalne 
• spółki działające nie dla zysku 
• partie polityczne 
• związki zawodowe 
• samorządy zawodowe 
• federacje i konfederacje pracodawców 
• izby gospodarcze 
• izby rzemieślnicze 
• organizacje kościelne 
• związki rolników, kółka rolnicze 
• koła gospodyń wiejskich 
• grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy 

wsparcia, grupy samopomocowe. 
Najczęściej jednak terminu organizacja po-
zarządowa używa się w stosunku do fundacji  
i stowarzyszeń.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. 2003 Nr 96 poz. 873)

Organizacja pozarządowa  
(NGO)
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Ośrodek Wsparcia ekonomii 
Społecznej (OWES)

Czym jest?
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jed-
nostką wspierającą rozwój ekonomii społecz-
nej, w tym przedsiębiorczości społecznej. Sta-
nowi lokalną podstawę systemu wsparcia eko-
nomii społecznej. OWES nie posiada osobo-
wości prawnej.
W większości sytuacji, OWES jest to podmiot 
lub partnerstwo mające akredytację ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecz-
nego. Funkcjonowanie OWES nie jest regulo-
wane ustawą, ale ich działalność prowadzo-
na jest w oparciu o „System akredytacji i stan-
dardów działania instytucji wsparcia ekono-
mii społecznej AKSES”. Posiadanie akredyta-
cji przez OWES nie jest wymogiem prawnym, 
jednakże jest warunkiem pozyskiwania środ-
ków publicznych, w szczególności z Unii Euro-
pejskiej. Aktualnie, OWES w znacznym stop-
niu realizuje swoje zadania w ramach projek-
tów finansowanych z regionalnych progra-
mów operacyjnych.

Co robi? jak Działa?
Zadania OWES:
• Animacja lokalna zmierzająca do pobu-

dzenia aktywności osób, grup i instytucji  
w przestrzeni publicznej, a także ożywienie 
społeczności lokalnej.

• Inkubacja podmiotów ekonomii społecznej 
(PES), w tym przedsiębiorstw społecznych 
(PS) polegająca na podejmowaniu zespołu 
działań składających się na kompleksowy 
program wsparcia początkującego PES/PS  
i proces tworzenia nowej firmy: od pomy-
słu do stabilności rynkowej.

• Wsparcie biznesowe dla PES i PS polega-
jące na świadczeniu szeroko rozumianych 
usług rozwojowych służących profesjonali-
zacji podejmowanych działań biznesowych.

• Wsparcie w zakresie reintegracji dla PES 
i PS polegające na świadczeniu usług służą-
cych wzmocnieniu tychże podmiotów oraz 
ich liderów w procesie reintegracji społecz-
no-zawodowej pracowników.

Dla kogo?
Z pomocy OWES mogą korzystać:
• podmioty ekonomii społecznej, ich kadra 

zarządzająca oraz pracownicy;
• osoby zagrożone ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym;
• osoby planujące założenie podmiotu eko-

nomii społecznej lub podjęcie pracy w pod-
miocie ekonomii społecznej;

• osoby prawne planujące założenie podmio-
tu ekonomii społecznej;

• jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne;

• przedsiębiorstwa;
• inne osoby z otoczenia sektora ekonomii 

społecznej i osoby zainteresowane ekono-
mią społeczną.

strona internetowa:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spole
cznej,3920.html
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owes na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
działało 5 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej.

Informacje o nich można znaleźć na 
stronie MCPS

www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spo 
leczna/owes

www.es.mcps-efs.pl/owes1
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państwowy Fundusz rehabilitacji 
Osób niepełnosprawnych (PFRON)

Czym jest?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych to organ administracyjny 
należący do grupy funduszy celowych. Funk-
cjonowanie jako fundusz celowy oznacza fun-
dusz, którego przychody pochodzą ze środ-
ków publicznych, a koszty ponoszone są na re-
alizację konkretnych zadań państwowych.
PFRON posiada osobowość prawną, co ozna-
cza, że nie podlega np. Ministerstwu Finan-
sów, lecz działa samodzielnie. Może swobod-
nie decydować o przeznaczeniu zgromadzo-
nych środków. Organami PFRON są zarząd 
oraz rada nadzorcza. Siedziba funduszu mie-
ści się w Warszawie. Oprócz niej na terenie 
każdego województwa funkcjonują oddziały 
terenowe.

Co robi? jak Działa?
Misją PFRON jest ułatwianie osobom z róż-
nymi dysfunkcjami brania aktywnego i pełne-
go udziału w życiu zawodowym i społecznym. 
Głównym zadaniem PFRON jest rehabilitacja 
zawodowa i społeczna oraz aktywizacja osób 
niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna polega na włączeniu osób z róż-
nymi dysfunkcjami do życia w społeczeństwie 
tak, by mogły żyć na równi z innymi osoba-
mi. Z kolei aktywizacja zawodowa ma na celu 
zachęcić bezrobotnych do szukania i podję-
cia pracy, podnoszenia kwalifikacji i wszelkich 
innych działań związanych z życiem zawodo-
wym.
Zasady działania funduszu określa ustawa. 
W skrócie, PFRON zbiera i rozdziela środ-
ki przeznaczone na rehabilitację osób nie-
pełnosprawnych. Środki pozyskiwane są 
w większości od pracodawców, którzy nie  
zatrudniają wymaganej liczby osób niepełno-

sprawnych. Poza tym PFRON organizuje wła-
sne programy, które mają za zadanie wspierać 
osoby z różnymi dysfunkcjami w ich codzien-
nym życiu i w pracy. Udziela też wsparcia pra-
codawcom zatrudniającym osoby niepełno-
sprawne i instytucjom, które działają na rzecz 
wspomnianych osób.
PFRON wspiera działania w obszarze ekono-
mii społecznej m.in. poprzez:
• współfinansowanie działalności Warszta-

tów Terapii Zajęciowej (maksymalne dofi-
nansowanie ze środków Funduszu na two-
rzenie warsztatów terapii zajęciowej wy-
nosi 70%, natomiast koszty działalności, 
w tym wynikające ze zwiększonej liczby 
uczestników warsztatu, pokrywane są do 
90% ich wartości),

• współfinansowanie działalność Zakładów 
Aktywności Zawodowej (maksymalna kwo-
ta dofinansowania ze środków PFRON do 
utworzenia ZAZ nie może przekroczyć 65% 
wszystkich kosztów ogółem, a dofinanso-
wanie działania nie może przekroczyć 90% 
wszystkich kosztów ogółem rocznie),

• udzielanie dotacji dla przedsiębiorstw spo-
łecznych, w tym spółdzielni socjalnych na:
- założenie spółdzielni socjalnej,
- przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia  

w spółdzielni socjalnej.

PoDstawa Prawna
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
511, z późn. zm.)

strona internetowa:
www.pfron.org.pl/o-funduszu

P
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strony internetowe:
www.mcps.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Plan_Rozwoju_Ekon_Spol_na_
Mazowszu_-_aktualizacja.pdf  
(aktualny dokument)

Model tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej, ROPS Kraków 2019 
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Model_
tworzenia_RPRES.pdf

Czym jest?
Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Ma-
zowszu na lata 2013-2020 (Plan) jest progra-
mem wojewódzkim w zakresie rozwoju eko-
nomii społecznej. Aktualnie (październik 2020 
r.) dokument jest w fazie opracowywania.
Ogólną nazwą stosowaną w KPRES na okre-
ślenie dokumentu jakim jest Plan jest Regio-
nalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(RPRES). Obowiązek opracowania RPRES spo-
czywa na samorządzie województwa i wynika:
• w sposób pośredni z art. 21 ust. 4a Usta-

wy o pomocy społecznej mówiącego, iż 
rolą samorządu województwa jest „koordy-
nowanie działań na rzecz sektora ekonomii 
społecznej w regionie”;

• w sposób bezpośredni z zapisów KPRES, 
zgodnie z którymi „do zadań samorządu 
województwa w zakresie wspierania roz-
woju ekonomii społecznej i solidarnej nale-
ży w szczególności: przygotowanie, realiza-
cja i monitorowanie Regionalnego Progra-
mu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyj-
mowanego przez zarząd województwa, 
uwzględniającego regionalną specyfikę  
i uwarunkowania, a także kierunki rozwoju 
ekonomii społecznej wyznaczone na szcze-
blu krajowym”.

W praktyce, za proces koordynacji prac na 
opracowaniem RPRES (na Mazowszu: Planu) 
odpowiadają Regionalne Ośrodki Polityki Spo-
łecznej (na Mazowszu: MCPS).
Co do zasady RPRES (Plan) powinien m.in.:
• zawierać diagnozę potrzeb sektora ekono-

mii społecznej w regionie, „logiczną struk-
turę celów i oczekiwanych efektów, jak 
również odpowiadające im wskaźniki pro-
duktu i wskaźniki rezultatu, zasoby finan-
sowe niezbędne do osiągnięcia wyznaczo-
nych celów i rezultatów, obejmujące za-
równo środki krajowe (samorządu teryto-
rialnego, funduszy celowych i budżetu pań-
stwa), jak i europejskie, a także opis syste-
mu zarządzania i monitorowania efektów, 
w tym w formie corocznego raportu o sta-
nie ekonomii społecznej w regionach”.

• określać podstawowe kierunków rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w regionie;

• być tworzony w sposób partycypacyjny, 
przy możliwie szerokim zaangażowaniu in-
teresariuszy ekonomii społecznej w regio-
nie.

PoDstawa Prawna
Ustawa z 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej

plan rozwoju ekonomii Społecznej  
na mazowszu na lata 2013-2020



41

pełnomocnik rządu  
ds. ekonomii Społecznej

kim jest?
Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecz-
nej to uprawniony przedstawiciel Rządu RP, 
w randze sekretarza stanu albo podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, w obszarze ekonomii społecznej i soli-
darnej. Funkcja ta jest stosunkowo nowa, gdyż 
została powołana do życia Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.

Co robi? 
Czym się zajmuje?
Do zadań Pełnomocnika, zgodnie z rozporzą-
dzeniem, należy:

• projektowanie rozwiązań służących reinte-
gracji społecznej i zawodowej osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym oraz re-
alizacji usług społecznych;

• tworzenie ram strategicznych, programo-
wych i prawnych sprzyjających rozwojowi 
ekonomii społecznej i solidarnej;

• podejmowanie działań mających na celu 
zwiększenie udziału podmiotów ekonomii 
społecznej i solidarnej w realizacji zadań 
publicznych, w tym usług społecznych oraz 
stosowanie społecznych aspektów w zamó-
wieniach publicznych;

• opiniowanie projektów aktów prawnych 
i innych dokumentów rządowych w zakre-
sie ich wpływu na rozwój ekonomii społecz-
nej i solidarnej;

• upowszechnianie, promocja i edukacja 
w obszarze ekonomii społecznej i solidar-
nej.

strona internetowa:
www.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/pelnomocnicy-rzadu-i-
pr/7247,Pelnomocnik-Rzadu-do-spraw-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej.html
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Czym są?
Podmioty ekonomii społecznej (PES) to róż-
ne co do formy prawnej rodzaje podmiotów, 
które w swoich działaniach kierują się nastę-
pującymi zasadami:
• nadrzędnością celów społecznych nad ce-

lami ekonomicznymi;
• nadrzędnością świadczenia usług dla człon-

ków, pracowników lub wspólnoty nad kate-
goriami bezwzględnego zysku;

• autonomicznym zarządzaniem i partycypa-
cyjnym procesem decyzyjnym;

• prowadzeniem w sposób regularny działal-
ności w oparciu o instrumenty ekonomicz-
ne oraz ponoszeniem w związku z tą dzia-
łalnością ryzyka ekonomicznego

Powyższe zasady zostały określone przez eu-
ropejską sieć badawczą EMES (European Re-
search Network).
W dokumencie „Wytyczne w zakresie realiza-
cji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego na lata 2014-2020” brak jest 
precyzyjnej definicji podmiotów ekonomii 
społecznej można jednak znaleźć ich katalog, 
zgodnie z którym PES to:
• spółdzielnia socjalna, o której mowa  

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1205);

• jednostka reintegracyjna, realizująca usłu-
gi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1172); 

• organizacja pozarządowa lub podmiot, 
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 688);

• spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie 
tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwa-
lidów i niewidomych, działające w oparciu 
o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Pra-
wo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, 
z późn. zm.);

• koło gospodyń wiejskich, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o ko-
łach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, 
z późn. zm.);

• zakład pracy chronionej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych.

PoDstawa Prawna
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalcza-
nia ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020

podmioty ekonomii społecznej  
(PES)
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podmioty reintegracyjne

Czym są?
Terminem podmioty reintegracyjne przyjęło 
się określać cztery grupy podmiotów:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
• Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)
• Kluby Integracji Społecznej (KIS)
• Centra Integracji Społecznej (CIS)
Ich wspólną cechą, a jednocześnie podstawo-
wym celem prowadzonej działalności jest re-
integracja społeczna i zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym.
Podmioty reintegracyjne nie są przedsiębior-
stwami społecznymi, ale mogą przygotowy-
wać do prowadzenia lub pracy w przedsię-
biorstwie społecznym.

Co robią? 
jak Działają?
Każdy z wymienionych czterech typów po-
miotów posiada swoja specyfikę. Działalność 
dwóch pierwszych (WTZ, ZAZ) wspiera osoby 
z różnego typu niepełnosprawnościami. Dzia-
łalność dwóch pozostałych (KIS, CIS) wspiera 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
lub wykluczone społecznie.

PoDstawa Prawna
WTZ, ZAZ
• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 
Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).

KIS, CIS
• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 

czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143  
z późn. zm.).

PoDmioty  
reintegraCyjne  
na mazowszu
Aktualne informacje na temat podmiotów 
reintegracyjnych działających na Mazowszu 
można znaleźć w Katalogu Podmiotów Eko-
nomii Społecznej, na stronie MCPS

www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmio ty-ekonomii-spolecznej
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Czym jest?
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sa-
morządu terytorialnego świadczącą usługi dla 
osób bezrobotnych, pracodawców oraz in-
nych partnerów rynku pracy. Misją urzędu jest 
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodo-
wa klientów, w tym udzielanie pomocy bezro-
botnym i poszukującym pracy w znalezieniu 
pracy oraz udzielanie pomocy pracodawcom 
w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Czym się zajmuje?
Katalog zadań PUP jest bardzo szeroki i należą 
do niego m.in.:
• opracowanie i realizacja programu promo-

cji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalne-
go rynku pracy stanowiącego część powia-
towej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych; 

• pozyskiwanie i gospodarowanie środkami 
finansowymi na realizację zadań z zakresu 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym 
udzielanie informacji o możliwościach i za-
kresie pomocy określonej w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy; 

• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszuku-
jącym pracy w znalezieniu pracy przez po-
średnictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

 

• udzielanie pomocy pracodawcom w pozy-
skiwaniu pracowników przez pośrednictwo 
pracy i poradnictwo zawodowe; 

• kierowanie bezrobotnych do realizatora 
działań aktywizacyjnych, któremu marsza-
łek województwa zlecił wykonanie działań 
aktywizacyjnych; 

• realizacja zadań związanych z KFS, w szcze-
gólności udzielanie pomocy pracodawcom 
poprzez finansowanie kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawcy

Dodatkowo, PUP odgrywa bardzo istotną rolę 
w rozwoju ekonomii społecznej prowadząc 
działania informacyjno-promocyjne, a także 
udzielając dotacji z Funduszu Pracy na tworze-
nie miejsc pracy w przedsiębiorstwach spo-
łecznych. Posiada także możliwość refundacji 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz czę-
ści kosztów pracodawcy opłacanych za pra-
cowników spółdzielni socjalnej niebędących 
jej członkami, ale jednocześnie będących oso-
bami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zobacz więcej: 
https://://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
spoldzielnia-socjalna-dofinansowania-i-
wsparcie

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
2004 nr 99 poz. 1001)

powiatowy urząd pracy  
(PUP)

strona internetowa:
www.zielonalinia.gov.pl
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promocja ekonomii społecznej

Czym jest?
Promocja ekonomii społecznej oznacza taki 
sposób oddziaływania na mieszkańców regio-
nu, dzięki któremu będą:
• rozumieli czym jest ekonomia społeczna 

oraz jakie są jej cele;
• lepiej identyfikowali podmioty ekonomii 

społecznej i solidarnej;
• dokonywali świadomych wyborów konsu-

menckich preferując podmioty ekonomii 
społecznej jako realizujące ważne cele spo-
łeczne.

PromoCja ekonomii  
sPołeCznej  
na mazowszu
Aktywną rolę w promowaniu ekonomii spo-
łecznej na Mazowszu odgrywają Mazowiec-
kie Centrum Polityki Społecznej oraz Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej realizujące róż-
norodne działania z tego zakresu. Przykłado-
we działania promocyjne:
• Kampania społeczna „Właśnie po to” pro-

mująca idę przedsiębiorczości społecznej  
z udziałem aktora Artura Barcisia 

 www.youtube.com/watch?v=ZqJHYLOV50I

• Cykl filmów animowanych o przygodach 
Marka Żarówki przybliżających w przystęp-
ny i zrozumiały sposób wiedzę z zakresu 
ekonomii społecznej, w tym przedsiębior-
czości społecznej 

 www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-
spoleczna/filmy-i-reportaze

• Cykl reportaży przedstawiających laure-
atów Mazowieckiej Marki Ekonomii Spo-
łecznej oraz ludzi zaangażowanych w przed-
siębiorczość społeczną 

 www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-
spoleczna/filmy-i-reportaze

• Rzecznicy ekonomii społecznej i solidarnej 
działający w JST i promujący idee ekonomii 
społecznej w lokalnych społecznościach 

 www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-
spoleczna/rzecznicy-ekonomii-spolecznej-
i-solidarnej

• Ludzie ekonomii społecznej – cykl wywia-
dów z osobami zaangażowanymi w prowa-
dzenie i działalność podmiotów ekonomii 
społecznej 

 www.mcps.com.pl/kategoria/ludzie-
ekonomii-spolecznej

• Targi podmiotów ekonomii społecznej 
z Mazowsza promujące działalność tychże 
podmiotów 

 www.es.mcps-efs.pl/artykuł/rekrutacja-
w y s t a w c ó w- n a - t a r g i - p o d m i o t ó w-
ekonomii-społecznej
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Czym jest?
Przedsiębiorstwo społeczne to w rozumieniu 
potocznym podmiot o charakterze gospodar-
czym, a zatem ponoszący w pełni ryzyko go-
spodarcze, który działa dla realizacji ważnych 
celów społecznych przeznaczając swój zysk na 
realizację tychże celów.
W Polsce dominują cztery typu przedsię-
biorstw społecznych:
1. Spółdzielnia socjalna 
2. Stowarzyszenie (spełniające kryteria PS)
3. Fundacja (spełniająca kryteria PS)
4. Spóła z o.o. non profit
W związku z brakiem ustawowej definicji 
przedsiębiorstwa społecznego w Polsce de-
finicję formalną znaleźć można w dokumen-
cie „Wytyczne w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego na lata 2014-2020”. Zgodnie z nią przed-
siębiorstwo społeczne (PS) to podmiot ekono-
mii społecznej, który spełnia łącznie poniższe 
warunki:
a) posiada osobowość prawną i prowadzi:
• działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
• działalność odpłatną pożytku publicznego 

w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2004 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, lub 

• działalność oświatową w rozumieniu art. 
170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148), lub 

• działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 
1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.).

b) zatrudnia co najmniej 30% osób, które na-
leżą do minimum jednej z poniższych grup:

• osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);

• osoby do 30. roku życia oraz po ukończe-
niu 50. roku życia, posiadające status oso-
by poszukującej pracy, bez zatrudnienia w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy;

• osoby poszukujące pracy niepozostające 
w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 
pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

• osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-nych;

• osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierp-
nia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.);

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 217, z późn. zm.);

• osoby podlegające ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakresie na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, jeżeli ich dochód ustalany 
zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy pań-stwa w wy-
chowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż do-
chód z 6 hektarów przeliczeniowych;

• osoby spełniające kryteria, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

przedsiębiorstwo społeczne  
(PS)
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• osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy;

• osoby usamodzielniane, o których mowa w 
art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej;

• osoby ubogie pracujące, o których mowa 
w pkt 17;

c) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zy-
sku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałow-ców, akcjonariuszy lub pracowni-
ków, ale przeznacza go na wzmocnienie po-
tencjału przedsiębiorstwa jako kapitał nie-
podzielny oraz w określonej części na rein-
tegrację zawodową i społeczną;

d) jest zarządzany na zasadach demokratycz-
nych, co oznacza, że struktura zarządzania 
PS lub ich struktura własnościowa opiera 
się na współzarządzaniu w przypadku spół-
dzielni, akcjonariacie pracowniczym lub za-
sadach partycypacji pracowników, co pod-
miot określa w swoim statucie lub innym 
dokumencie założycielskim;

e) wynagrodzenia wszystkich pracowników,  
w tym kadry zarządzającej są ograniczo-
ne limitami, tj. nie przekraczają wartości,  
o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie;

f) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, 
spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 
cywilnoprawną (z wyłączeniem osób za-
trudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych, które prowadzą działalność go-
spodarczą) co najmniej trzy osoby w wy-
miarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu,  
a w przypadku umów cywilnoprawnych na 
okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmu-
jący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie 
przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu 
proporcji zatrudnienia określonych w lit. b;

g) prowadzi wobec zatrudnionych osób,  
o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi 
osobami i określony w czasie proces reinte-
gracyjny, mający na celu zdobycie lub odzy-
skanie kwalifikacji zawodowych lub kompe-
tencji kluczowych.

PoDstawa Prawna
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalcza-
nia ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020
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r
kim jest?
Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej to 
osoba reprezentująca jednostkę samorządu 
terytorialnego (gminę lub powiat), która na 
mocy porozumienia o współpracy międzyin-
stytucjonalnej podpisanego przez władze lo-
kalne wspiera rozwój sektora ekonomii spo-
łecznej na swoim terenie.
Instytucję Rzecznika Ekonomii Społecznej i So-
lidarnej można uznać, za innowacyjne rozwią-
zanie, wprowadzone na Mazowszu, służące 
popularyzacji idei ekonomii społecznej w śro-
dowisku lokalnym i w samorządzie terytorial-
nym. Powołanie rzecznika nie ma dla samo-
rządu charakteru obligatoryjnego.

Co robi? jak Działa?
Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
może na terenie swojej gminy:
• informować o ekonomii społecznej;
• współpracować w tym zakresie z ośrodkami 

wsparcia ekonomii społecznej (OWES);
• edukować pracowników jednostek samorzą-

du terytorialnego na temat tego, co to jest 
ekonomia społeczna i solidarna;

• dbać o odpowiedzialne zakupy (przez re-
alizację w gminie zamówień publicznych 
uwzględniających tzw. klauzule społeczne);

• tworzyć i aktualizować informacje dotyczą-
ce ekonomii społecznej na stronie interne-
towej gminy;

• brać udział w opracowaniu lokalnych pla-
nów rozwoju ekonomii społecznej;

• uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach 
związanych z ekonomią społeczną;

• informować na bieżąco wydział ds. ekono-
mii społecznej i projektów zewnętrznych 
MCPS o zrealizowanych działaniach.

rzeCzniCy na mazowszu
Aktualną informację na temat Rzeczników 
Ekonomii Społecznej i Solidarnej działających 
na Mazowszu można znaleźć na stronie MCPS
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
rzecznicy-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej/
rzecznicy-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej

rzecznik ekonomii Społecznej 
i Solidarnej
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sSpołecznie odpowiedzialne 
zamówienia publiczne

Czym są?
Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia 
Publiczne to zamówienia publiczne, które 
uwzględniają jeden lub kilka następujących 
aspektów:
• promocja godnej pracy, 
• poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, 
• wsparcie społecznego włączenia (w tym 

osób niepełnosprawnych), 
• ekonomia społeczna i MSP, 
• promocja równych szans oraz zasady „do-

stępny i przeznaczony dla wszystkich”, 
• włączenie zrównoważonych kryteriów 

wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego 
i etycznego handlu przy poszanowaniu za-
sad traktatowych i dyrektyw w sprawie za-
mówień publicznych.

Dla kogo?
• dla wszystkich instytucji i podmiotów zo-

bowiązanych do stosowania w zamówienia 
Ustawy Prawo zamówień publicznych;

• między innymi dla podmiotów ekonomii 
społecznej w celu ułatwienia dostępu do 
realizacji zamówień publicznych.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)
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Czym są?
Spółdzielnie inwalidów, niewidomych są 
specyficznym rodzajem spółdzielni, których 
przedmiotem działalności jest zawodowa  
i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewido-
mych przez pracę w prowadzonym wspólnie 
przedsiębiorstwie.
Spółdzielnie inwalidów, niewidomych posia-
dają status Zakładu Pracy Chronionej (ZPCh). 
Oznacza to, że są przedsiębiorstwami przysto-
sowanymi do zatrudniania osób z wyższymi 
stopniami niepełnosprawności. Do głównych 
celów ich funkcjonowania należy nie tylko wy-
pracowanie zysku, jak w każdej firmie, ale tak-
że aktywizacja zawodowa osób, które nie po-
radziłyby sobie na otwartym rynku pracy.
Spółdzielnie inwalidów, niewidomych mogą 
korzystać z różnych form dofinansowania  
z PFRON, co pozwala oferować produk-
ty i usługi najwyższej jakości i w ten sposób 
umożliwia skuteczne konkurowanie na wol-
nym rynku. Wszyscy kontrahenci nabywający 
dobra wytworzone przez spółdzielnie inwali-
dów i niewidomych są zwolnieni z obowiązko-
wych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

Co robią? jak Działają?
Spółdzielnie inwalidów, niewidomych działa-
ją jak zwykłe przedsiębiorstwa. Ich celem jest 
uzyskanie dochodu, a jednocześnie aktywiza-
cja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, 
które nie są w stanie poradzić sobie w natural-
nym środowisku otwartego rynku pracy.

Praca chroniona, która realizowana jest  
w tego typu podmiotach to taka, w której pra-
codawca dostosowuje miejsce pracy pod oso-
bę wykonującą czynności służbowe. Według 
Unii Europejskiej definicja pracy chronionej 
mówi, że zatrudnienie chronione to zatrud-
nienie co najmniej 50% osób niepełnospraw-
nych niezdolnych do pracy.
W wyniku przemian społeczno-gospodar-
czych zachodzących w Polsce w ostatnich 
dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby 
tego typu podmiotów na rzecz nowych form 
spółdzielczych np. spółdzielni socjalnych.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spół-
dzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210)

sPółDzielnie inwaliDów 
i niewiDomyCh  
na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowało 14 spółdzielni inwalidów i nie-
widomych.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmioty-ekonomii-spolecznej 

Spółdzielnia  
inwalidów, niewidomych
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Spółdzielnia pracy

Czym jest?
Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzesze-
niem nieograniczonej liczby osób i o zmien-
nym funduszu udziałowym, która w intere-
sie swoich członków prowadzi wspólne przed-
siębiorstwo w oparciu o osobistą pracę człon-
ków. Spółdzielnia może także prowadzić dzia-
łalność społeczną i oświatowo-kulturalną 
na rzecz swoich członków oraz środowiska,  
w którym żyją. Spółdzielnie takie mają pra-
wo do korzystania z pomocy organów władzy 
państwowej oraz administracji rządowej i sa-
morządowej, jak też ze zwolnień i ulg w świad-
czeniach publicznoprawnych, określonych  
w odrębnych przepisach.
Tradycyjnymi branżami działalności spółdziel-
ni pracy są m.in.: spożywcza, odzieżowa, tek-
stylna, obuwnicza, galanteryjna, gastrono-
miczna. Istnieją także spółdzielnie lekarskie, 
farmaceutyczne czy kosmetyczne. 

Co robi? jak Działa?
Spółdzielnia pracy prowadzi zwykłą działal-
ność rynkową jak każde przedsiębiorstwo. 
Cechą, która odróżnia ją od innych podmio-
tów jest fakt, iż każdy jej członek musi być za-
trudniony i otrzymywać za to wynagrodzenie,  
a zwolnić można go tylko w ściśle określonych 
i wyjątkowych sytuacjach.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spół-
dzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210)

sPółDzielnie PraCy  
na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowało 82 spółdzielnie pracy.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmioty-ekonomii-spolecznej 
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strony internetowe:
www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/reintegracja-w-spoldzielni-socjalnej-co-warto-wiedziec 

www.zielonalinia.gov.pl/-/spoldzielnia-socjalna

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/pozytek/ekonomia_spol/dlaczego_warto.pdf

Czym jest?
Spółdzielnia socjalna to podmiot polskiego 
prawa łączący cechy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej, który spełnia wa-
runki przedsiębiorstwa społecznego. Spół-
dzielnia socjalna jest specyficzną formą spół-
dzielni pracy.

Co robi? jak Działa?
Spółdzielnia socjalna w celu prowadzenia 
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o oso-
bistą pracę członków, na rzecz ich społecznej  
i zawodowej reintegracji. Celem działania 
spółdzielni socjalnej jest powrót do uregu-
lowanego życia społecznego i aktywności na 
rynku pracy jej członków/pracowników.
Spółdzielnia socjalna ma możliwość ubiegania 
się o zwrot zapłaconych składek na ubezpie-
czenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, 
chorobowe, rentowe, wypadkowe; dotyczy to 
zarówno części składek płaconych przez pra-
cownika, jak i przez pracodawcę) ze środków 
Funduszu Pracy.

Dla kogo?
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby  
z pełną zdolnością do czynności prawnych  
i równocześnie zaliczające się do przynajmniej 
jednej z następujących kategorii:
• osoby bezrobotne, 
• osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym,

• osoby niepełnosprawne, 
• osoby do 30. roku życia oraz po ukończe-

niu 50. roku życia, posiadające status oso-
by poszukującej pracy bez zatrudnienia,

• poszukujący pracy niepozostający w za-
trudnieniu lub niewykonujący innej racy 
zarobkowej opiekunom osoby niepełno-
sprawnej,

• osoby poszukujące pracy niepozostające 
w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 
pracy zarobkowej,

• osoby usamodzielniane, o których mowa 
w art. 140 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

W polskim prawie dopuszcza się funkcjono-
wanie:
• spółdzielni socjalnych zakładanych przez 

osoby prawne;
• spółdzielni socjalnych zakładanych przez 

osoby fizyczne;
• spółdzielni socjalnych typu mieszanego.
Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie 
może być mniejsza niż trzy, jeżeli założyciela-
mi są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycie-
lami są osoby prawne. Spółdzielnia powołana 
do życia przez trzy osoby musi w ciągu 12 mie-
sięcy przyjąć w poczet członków kolejne dwie 
osoby.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdziel-
niach socjalnych (Dz.U. poz. 651, z późn. zm.

sPółDzielnie soCjalne 
na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowały 163 spółdzielnie socjalne.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pod 
mioty-ekonomii-spolecznej

Spółdzielnia socjalna
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Spółka z o.o. non profit

Czym jest?
Spółka z o.o. non profit a dokładniej non for 
profit to spółka kapitałowa, w której wypra-
cowany zysk nie jest przeznaczany do wypłaty 
wspólnikom, ale przekazywane na realizację 
celów społecznych. Jest to przedsiębiorstwo 
społeczne, w którym obok działalności eko-
nomicznej ważną rolę odgrywa cel społeczny.

Co robi? jak Działa?
Spółka z o.o. non profit prowadzi zwykłą dzia-
łalność gospodarczą jednak nie ma w niej re-
dystrybucji zysku między wspólników. Jest 
on bowiem przekazywany na cele społeczne.  
W umowie spółki zawieranej przed nota-
riuszem wskazuje się, że podmiot nie działa  
w celu osiągania zysku, a wypracowany do-
chód przeznacza na działalność statutową po-
żytku publicznego. Nie jest też możliwe dzie-
lenie zysków pomiędzy wspólników, członków 
zarządu, pracowników, radę nadzorczą czy ko-
misję rewizyjną.

Dla kogo?
Dla wszystkich, którzy chcą prowadzić działal-
ność gospodarczą w celu zaspokojenia waż-
nych potrzeb społecznych.

PoDstawa Prawna
Ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks 
spółek handlowych, dalej K.S.H. (tj. Dz.U.  
z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265 z późn. 
zm.)

sPółki z o.o. non ProFit 
na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowało 15 tego typu podmiotów.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pod 
mioty-ekonomii-spolecznej

strony internetowe:
www.inspro.org.pl/centrumklucz/abc-ekonomii-spolecznej/spolka-z-ogranioczna-odpo 
wiedzialnoscia-not-for-profit-plusy-i-minusy

www.przedsiebiorstwospoleczne.pl/co-to-jest-spolka-non-profit-i-czy-jest-organizacja-
pozarzadowa
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Czym jest?
Stan ekonomii społecznej w województwie 
mazowieckim to ocena stopnia rozwoju eko-
nomii społecznej i solidarnej w regionie. Brak 
jest jednak precyzyjnej definicji tego termi-
nu. Proponujemy, aby biorąc pod uwagę de-
finicje ekonomii społecznej i solidarnej zawar-
te w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej ocenę tę przeprowadzać w podzia-
le na następujące obszary:
1. Przedsiębiorstwa społeczne

 Podstawowe aspekty oceny: liczba i roz-
mieszczenie przedsiębiorstw społecznych, 
dominujące formy prawne, liczba miejsc 
pracy w PS, kondycja ekonomiczna PS, ja-
kość działań reintegracyjnych realizowa-
nych przez PS.

2. Podmioty reintegracyjne

 Podstawowe aspekty oceny: dostęp do 
usług reintegracyjnych dla mieszkańców, 
liczba i rozmieszczenie podmiotów reinte-
gracyjnych, dominujące formy prawne, licz-
ba uczestników, jakość realizacji funkcji re-
integracyjnych. 

3. Aktywność obywateli oraz organizacje 
społeczne

 Podstawowe aspekty oceny: aktywność 
obywateli i poziom zaangażowania w spra-
wy społeczności lokalnych, liczba i roz-
mieszczenie organizacji społecznych, domi-
nujące formy prawne, stopień profesjona-
lizacji organizacji w tym rodzaje prowadzo-
nej działalności, współpraca z samorządem 
lokalnym, kondycja ekonomiczna organiza-
cji społecznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego

 Podstawowe aspekty oceny: zaangażowa-
nie JST na rzecz rozwoju ekonomii społecz-
nej, zaangażowanie w rozwój usług spo-
łecznych dla mieszkańców, liczba i jakość 
lokalnych programów rozwoju ekonomii 
społecznej oraz programów współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, liczba i 
forma prawna przedsiębiorstw społecznych 
utworzonych przez JST, ilość, wartość i za-

kres zlecanych zadań PES w trypie ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, stoso-
wanie klauzul społecznych oraz innych roz-
wiązań preferujących PES w zamówieniach 
publicznych.

5. System wsparcia ekonomii społecznej  
– OWES

 Podstawowe aspekty oceny: funkcjonowa-
nie systemu OWES w regionie, jakość reali-
zacji zadań OWES, zakres i jakość wsparcia 
oferowanego PS przez OWES, animacja lo-
kalna na rzecz ekonomii społecznej.

6. Współpraca instytucji otoczenia ekonomii 
społecznej

 Podstawowe aspekty oceny: zaangażowanie 
różnych podmiotów i instytucji w rozwój eko-
nomii społecznej w regionie, jakość współ-
pracy międzyinstytucjonalnej, jakość regio-
nalnych dokumentów strategicznych wyzna-
czających kierunki rozwoju ekonomii społecz-
nej oraz sposób ich przygotowania, spójna 
promocja ekonomii społecznej, rodzaje i ja-
kość działań edukacyjnych, jakość koordyna-
cji rozwoju ekonomii społecznej przez MCPS.

Trzy pierwsze obszary oceny z zaproponowa-
nych powyżej dotyczą ściśle sektora ekonomii 
społecznej, trzy kolejne odnoszą się do insty-
tucji otoczenia ekonomii społecznej. Dopiero 
analiza w każdym z tych obszarów pozwala na 
stworzenie spójnego obrazu stanu ekonomii 
społecznej w regionie.
Ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej  
w regionie powinna stanowić punkt wyjścia 
do określania m.in.:
• głównych problemów i potrzeb sektora,
• celów interwencji,
• proponowanych działań wzmacniających 

rozwój sektora,
• oczekiwanych rezultatów.
Dokumentem o charakterze strategicznym  
a jednocześnie operacyjno-wdrożeniowym, 
w którym zawarta jest ocena stanu ekonomii 
społecznej w regionie jest „Plan Rozwoju Eko-
nomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-
2030”.

Stan ekonomii społecznej  
w województwie mazowieckim
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wWarsztat terapii zajęciowej 
(WTZ)

Czym jest?
Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębnio-
na organizacyjnie i finansowo placówka stwa-
rzająca osobom niepełnosprawnym, niezdol-
nym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwa-
nia lub przywracania umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia. 
WTZ nie jest placówką samodzielną, ale sta-
nowi część większej struktury organizacyjnej 
wyposażonej w osobowość prawną lub po-
siadającej zdolność do czynności prawnych. 
Warsztaty mogą być organizowane przez fun-
dacje, stowarzyszenia lub inne podmioty.

Dla kogo?
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby 
posiadające orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności umiarkowanym lub znacznym, ze 
wskazaniem do terapii zajęciowej.

Co robi? jak Działa?
W WTZ prowadzone są zajęcia, których celem 
jest:
• ogólne usprawnianie,
• rozwijanie umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz zaradno-
ści osobistej,

• przygotowanie do życia w środowisku spo-
łecznym, m.in. przez rozwój umiejętno-
ści planowania i komunikowania się, do-
konywania wyborów, decydowania o swo-
ich sprawach oraz innych umiejętności nie-
zbędnych w niezależnym życiu, a także po-
prawę kondycji psychicznej,

• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu 
różnych technik terapii zajęciowej,

• rozwijanie psychofizycznych sprawności 
niezbędnych w pracy,

• rozwijanie podstawowych oraz specja-
listycznych umiejętności zawodowych 
umożliwiających podjęcie pracy w zakła-
dzie aktywności zawodowej lub innej pra-
cy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.

PoDstawa Prawna
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 123 
poz. 776 z późn. zm.).

wtz na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowały 83 Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej.
Informacje o nich można znaleźć na stronie 
MCPS.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/
warsztaty-terapii-zajeciowej 
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Czym jest?
Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką or-
ganizacyjna samorządu województwa realizu-
jąca zadania województwa w obszarze rynku 
pracy.

Czym się zajmuje?
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie odpo-
wiada m.in. za:
• określanie i koordynowanie regionalnej po-

lityki rynku pracy;
• podział posiadanych środków Funduszu 

Pracy na działania na rzecz promocji za-
trudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i ak-
tywizacji bezrobotnych;

• opracowywanie analiz i statystyk dotyczą-
cych mazowieckiego rynku pracy;

• badanie popytu na pracę;
• monitoring zawodów deficytowych i nad-

wyżkowych.
Dodatkowo, WUP koordynuje i świadczy usłu-
gi poradnictwa i informacji zawodowej, orga-
nizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy 
w ramach sieci EURES, koordynuje system za-
bezpieczenia społecznego, prowadzi rejestry 
instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia 
oraz wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu.

Od 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w War-
szawie, w imieniu samorządu województwa, 
realizuje zadania związane z obsługą Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego (KFS). Głównym 
zadaniem urzędu jest zbieranie zapotrzebo-
wania z powiatowych urzędów pracy na środ-
ki KFS na dany rok. Podział pieniędzy zatwier-
dza Zarząd Województwa Mazowieckiego.  
W 2019 r. KFS dedykowany był w dużej mierze 
podmiotom ekonomii społecznej, które mo-
gły korzystać z istotnych preferencji w korzy-
staniu ze środków na działania szkoleniowe.
Dodatkowo, WUP prowadzi szereg działań in-
formacyjnych promując idee ekonomii spo-
łecznej i solidarnej, a także współpracując  
z innymi instytucjami regionalnymi.

PoDstawa Prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
2004 nr 99 poz. 1001)

Wojewódzki urząd pracy  
(WUP)

strona internetowa:
www.wupwarszawa.praca.gov.pl
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Wytyczne ct9

Czym są?
Wytyczne CT9 to uproszczona nazwa doku-
mentu „Wytyczne w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego na lata 2014-2020”.
Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbęd-
nego poziomu koordynacji działań podejmo-

wanych w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promo-
wanie włączenia społecznego, walka z ubó-
stwem i wszelką dyskryminacją”. 
Dokument określa jednolite zasady realizacji 
wsparcia w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych w kwestiach najistotniejszych 
z punktu widzenia polityki rządu oraz zapew-
nienia jednolite standardy wsparcia dla grup 
docelowych w całym kraju.

strona internetowa:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-
zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-
wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020
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zakład Aktywności zawodowej 
(ZAZ)

Czym są?
Zakłady Aktywności Zawodowej to instytu-
cje zajmujące się rehabilitacją społeczną i za-
wodową osób z niepełnosprawnościami. ZAZ 
nie posiada osobowości prawnej, ale jest or-
ganizacyjnie i finansowo wydzieloną jednost-
ką, która uzyskuje status zakładu aktywności 
zawodowej.

Dla kogo?
Zakłady aktywności zawodowej zaprojektowa-
no jako element trzystopniowego systemu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych, którego 
pierwszym etapem są warsztaty terapii zaję-
ciowej (WTZ), drugim ZAZ-y, natomiast trzeci 
etap jest związany z zatrudnieniem na otwar-
tym rynku pracy.
W zakładzie aktywności zawodowej zatrud-
nienie mogą znaleźć:
• osoby ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności,
• osoby z umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności, u których zdiagnozowano 
autyzm, chorobę psychiczną lub upośledze-
nie.

Co robi? jak Działa?
Osób z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności nie może być więcej niż 35%,  
a wszyscy niepełnosprawni powinni stanowić 
minimum 70% ogółu zatrudnionych. Osoby 
zatrudnione w ZAZ otrzymują wynagrodzenie, 
którego część może być dofinansowana (wy-
sokość dofinansowania zależy od stopnia nie-
pełnosprawności) ze środków PFRON.

Głównym celem ZAZ jest przygotowanie pra-
cowników niepełnosprawnych do pracy na 
otwartym rynku pracy poprzez wdrożenie  
w wykonywanie zadań i obowiązków zawodo-
wych.
W ramach ZAZ pracownikom oferowane są:
• odpowiednio przygotowane i dostosowane 

do możliwości i potrzeb pracowników sta-
nowiska pracy.

• opieka i mentoring instruktorów zawodu,
• szkolenia w zakresie doradztwa zawodo-

wego i orientacji zawodowej, poszukiwania 
pracy na otwartym rynku, autoprezentacji  
i radzenia sobie ze stresem.

PoDstawa Prawna
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 123 
poz. 776 z późn. zm.).

zaz na mazowszu
Na dzień 30 września 2020 r. na Mazowszu 
funkcjonowało 10 zakładów aktywności za-
wodowej.
Informacje o nich można znaleźć na stronie 
MCPS.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/
zaklady-aktywnosci-zawodowej

z
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Czym jest?
Zakład Pracy Chronionej to przedsiębiorstwo 
przystosowane do zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych. Podstawowym celem ZPCh jest 
uzyskanie dochodu oraz aktywizacja zawodo-
wa osób z niepełnosprawnościami, które nie 
są w stanie poradzić sobie w naturalnym śro-
dowisku otwartego rynku pracy. Status ZPCh 
otrzymuje pracodawca, któremu wojewoda 
przyznał ten status w formie decyzji admini-
stracyjnej.
Praca chroniona to taka, w której pracodawca 
dostosowuje miejsce pracy pod osobę wyko-
nującą czynności służbowe. Według Unii Eu-
ropejskiej definicja pracy chronionej mówi, 
że zatrudnienie chronione to zatrudnienie co 
najmniej 50% osób niepełnosprawnych nie-
zdolnych do pracy.
Pracodawca, który chce ubiegać się o status 
Zakładu Pracy Chronionej, musi:
• prowadzić działalność gospodarczą mini-

mum 12 miesięcy,
• zatrudniać minimum 25 pracowników 

w pełnym wymiarze czasu pracy,
• osiągać odpowiedni wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w okresie mini-
mum 6 miesięcy:

- 50% zatrudnionych stanowić muszą oso-
by niepełnosprawne, w tym 20% z umiar-
kowanym i znacznym stopniem niepełno-
sprawności;

- minimum 30% zatrudnionych stanowić 
muszą osoby niepełnosprawne, gdy za-
trudnieni mają umiarkowany lub znaczny 
stopień niepełnosprawności i są niewido-
me, chore psychicznie lub upośledzone 
umysłowo;

• miejsce pracy tzn. obiekt i pomieszczenia 
użytkowane muszą odpowiadać przepisom 
bhp oraz zważać na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych w obszarze przystosowania 
stanowiska pracy chronionej, a także po-
mieszczeń sanitarnych oraz ciągów komu-
nikacyjnych,

• musi zostać zagwarantowana opieka me-
dyczna, zarówno doraźna, jak i specjali-
styczna, poradnictwo oraz usługi rehabili-
tacyjne.

PoDstawa Prawna
Art. 28, 30, 31 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie za-
kładowego funduszu rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1300).

zakłaDy  
PraCy Chronionej  
na mazowszu
Wg danych z 12.2018 r. na Mazowszu funkcjo-
nowało 89 zakładów pracy chronionej.
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pod 
mioty-ekonomii-spolecznej

zakład pracy chronionej  
(ZPCh)

strony internetowe:
www.niepelnosprawni.gov.pl/p,72,zaklady-pracy-chronionej 

www.watchdogpfron.pl/co-to-jest-zaklad-pracy-chronionej-zpchr
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Źródła wiedzy  
o ekonomii społecznej i solidarnej

Czym są?
Źródła wiedzy o ekonomii społecznej i solidar-
nej to akty prawne oraz miejsca i zasoby dostar-
czające informacji na temat specyficznych obsza-
rów ekonomii społecznej.
I. Akty prawne – wybrane regulacje krajowe

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdziel-
niach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 
651,  z późn. zm.);

• ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2494);

• ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spół-
dzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560, z późn. 
zm.);

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828,  
z późn. zm.);

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.);

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 511 z późn. zm.);

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.);

II. Inne źródła wiedzy

Źródła wiedzy o ekonomii społecznej i solidar-
nej można podzielić ze względu na obszar, które-
go dotyczą oraz charakter podmiotów, które tej 
wiedzy dostarczają.
a) Źródła wiedzy o charakterze krajowym

• Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej – dokument o charakterze operacyj-
no-wdrożeniowym, opracowanym na potrze-
by realizacji średniookresowej strategii rozwo-
ju kraju zawierający m.in. definicje ekonomii 
społecznej i solidarnej 

 www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/down 
load/f i les/EKONOMIA_SPOLECZNA/
KPRES.pdf

• www.ekonomiaspoleczna.gov.pl – portal 
Departamentu Ekonomii Społecznej Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej zawierający 
aktualne informacje na temat ekonomii spo-
łecznej na poziomie krajowym.

• www.ekonomiaspoleczna.pl – najstarszy 
ogólnopolski portal poświęcony ekonomii 
społecznej prowadzony przez Fundację Inicja-
tyw Społeczno-Ekonomicznych zawierający 
aktualności, analizy, omówienia

b) Źródła wiedzy o charakterze regionalnym

• www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-
spoleczna/wydarzenia – strona internetowa 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  
z zakładką „Ekonomia społeczna” zawierająca 
informacje o charakterze regionalnym na te-
mat ekonomii społecznej w tym katalog PES 
www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/
pod mioty-ekonomii-spolecznej

• www.es.mcps-efs.pl – portal poświęcony 
ekonomii społecznej prowadzony przez Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej

• Informatory i publikacje na temat wybranych 
aspektów ekonomii społecznej 

 www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-
spo leczna/informatory-i-publikacje

• Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na 
Mazowszu. Aktualną listę OWES-ów i wykaz 
ich stron internetowych znaleźć można na 
stronie internetowej MCPS: 

 mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/osro 
dki-wsparcia-ekonomii-spolecznej-na-
mazowszu 

c) Inne źródła wiedzy – wybrane portale inter-
netowe

• www.tise.pl/target/ngopes/cala-polska 
– strona internetowa Towarzystwa Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych oferujące pożyczki 
dla podmiotów ekonomii społecznej 

• www.sires.ekonomiaspoleczna.pl – portal 
projektu Spójna Integracja Regionalna Eko-
nomii Społecznej zawierająca raporty, analizy  
i opracowania z zakresu ekonomii społecznej

• www.przedsiebiorstwospoleczne.pl – pry-
watny portal poświęcony aktualnym i prak-
tycznym kwestiom związanym z przedsiębior-
czością społeczną
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notatki



www.es.mcps-efs.pl

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu




