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1 Kluczowe założenia KPRES,
-  wytycznych dotyczących
wykluczenia społecznego



Ekonomia społeczna to sfera 
aktywności obywatelskiej, która 
poprzez działalność ekonomiczną  
i działalność pożytku publicznego 
służy: 
integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych społeczną marginalizacją, 
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług
społecznych użyteczności publicznej (interesu
ogólnego),
rozwojowi społeczności lokalnych. 



  PODMIOT EKONOMII
  SPOŁECZNEJ  



PRZEDSIĘBIORSTWO 
SPOŁECZNE, 
w tym spółdzielnia 
socjalna, o której 
mowa w ustawie  
z dnia 27 kwietnia 
2006 r.  
o spółdzielniach 
socjalnych



PODMIOT
REINTEGRACYJNY,
realizujący usługi
reintegracji społecznej 
i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (CIS i KIS;
ZAZ i WTZ, o których
mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych) 



ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA LUB
PODMIOT, O KTÓRYM
MOWA W ART. 3 UST. 3
PKT 1 
ustawy  z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego 
i o wolontariacie;



PODMIOT SFERY
GOSPODARCZEJ
utworzony w związku 
z realizacją celu
społecznego bądź dla
którego leżący we
wspólnym interesie cel
społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej.

Grupę tę można podzielić

na następujące podgrupy…



   organizacje pozarządowe, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie prowadzące działalność 
gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych

   spółdzielnie, których celem jest 
zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, 
inwalidów i niewidomych, działające w 
oparciu o ustawę z dnia 16 września 
1982 r.  - Prawo spółdzielcze (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.)

   spółki non-profit, o których mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, o ile udział sektora 
publicznego w spółce wynosi nie więcej 
niż 50%.



PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE jest podmiotem 
prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

działalność gospodarczą , której celem jest: 
integracja społeczna i zawodowa 
określonych kategorii osób 
wyrażona poziomem zatrudnienia 
tych osób :

zatrudnienie co najmniej 50% osób 
bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia  i 
instrumentach rynku pracy 
lub osób, o których mowa w art. 1 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o zatrudnieniu socjalnym 
lub  zatrudnienie co najmniej 30% 
osób o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

realizacja usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 
(asystenckie, opiekuńcze, 
wspierania rodziny,  pieczy 
zastępczej,  mieszkań chronionych)
usług opieki nad dzieckiem w wieku 
do lat 3 zgodnie z ustawą  z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 
lub usług wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach 
lub w innych formach wychowania 
przedszkolnego zgodnie z ustawą z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, przy jednoczesnej realizacji 
celów prozatrudnieniowych: 
zatrudnienie co najmniej 20% osób, 
o których mowa w ppkt i;



PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE jest 
podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub 
nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałowców, akcjonariuszy lub 
pracowników, ale przeznacza go na 
wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa 
jako kapitał niepodzielny oraz 

w określonej części na reintegrację zawodową  
i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw  
o charakterze zatrudnieniowym) 
lub na działalność pożytku publicznego 
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej,  
w której działa przedsiębiorstwo.



PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 
jest zarządzane na zasadach 
demokratycznych (w przypadku 
spółdzielni) albo co najmniej posiada 
ciało konsultacyjno-doradcze  
z udziałem pracowników lub innych 
interesariuszy, zaś wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone 
limitami.



Krajowy Program Rozwoju 
Ekonomii Społecznej









2 Prezentacja założeń 
Działania 2.9 POWER











Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne  (Projekt UZP) 

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla 
zamawiających (w tym audytorów 
wewnętrznych) oraz instytucji kontrolnych w 
zakresie wybranych zagadnień związanych z 
udzielaniem zamówień publicznych, w tym: 
stosowania narzędzi elektronicznych, 
pozacenowych kryteriów oceny ofert, klauzul 
premiujących produkty i usługi innowacyjne, 
społecznie odpowiedzialnych zamówień, 
zielonych zamówień publicznych, trybów  
niekonkurencyjnych, zagrożeń korupcyjnych itd.



Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne  (Projekt UZP) 

Organizacja konferencji, seminariów, spotkań
dla przedstawicieli zamawiających i instytucji
kontroli umożliwiających wymianę wiedzy,
doświadczeń, prezentację dobrych praktyk,
dyskusję w zakresie wybranych zagadnień
związanych z udzielaniem zamówień
publicznych; 



Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne  (Projekt UZP) 
Przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych: 

repozytorium wiedzy w zakresie zamówień publicznych obejmującego: przykłady 
dobrych praktyk, wzory dokumentów, przykładowe zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne lub zamówienia 
zastrzeżone, przykłady wyników kontroli, interpretacje przepisów, rekomendacje, 
wytyczne, itd.; 
bazy orzeczeń dotyczących zamówień publicznych zawierającej orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej, sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozbudowa tej bazy wraz z utrzymaniem jej 
funkcjonowania; 
elektronicznego narzędzia, które zamawiający będą mogli wykorzystać w procesie 
planowania zamówień publicznych wraz z jego modyfikacją i utrzymaniem 
funkcjonowania; 
materiałów popularyzujących rozwiązania z zakresu zrównoważonych zamówień 
publicznych wynikające z nowych dyrektyw unijnych, zawierające przykłady ich 
skutecznego zastosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
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Bezpośrednie, pośrednie 
i kontekstowe działania
regionalne w ramach RPO



  DZIAŁANIA REGIONALNE NA RZECZ 
EKONOMI SPOŁECZNEJ











ROPS i OWES określają podział zadań i obszarów 
kompetencji w szczególności w zakresie działań 
animacyjnych adresowanych do sektora 
publicznego, w szczególności jednostek 
samorządu terytorialnego, służących:

zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku 
(m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych  
i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych); 

zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji 
usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  
(w szczególności działania zwiększające wykorzystanie 
mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne 
ustawy). 



  DZIAŁANIA REGIONALNE NA RZECZ 
EKONOMI SPOŁECZNEJ



ROPS i OWES określają podział zadań i obszarów 
kompetencji w szczególności w zakresie działań 
animacyjnych adresowanych do sektora 
publicznego, w szczególności jednostek 
samorządu terytorialnego, służących:

zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku 
(m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych  
i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych); 

zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji 
usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  
(w szczególności działania zwiększające wykorzystanie 
mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne 
ustawy). 



 
  EKONOMIA SPOŁECZNA 
WSPARCIE POŚREDNIE



IZ RPO zapewnia, że OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie 
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.  
Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest 
możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie 
aktywizacji zawodowej, w szczególności:  
 
PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach 
Programu Aktywizacja i Integracja; 
 
CIS i KIS; 
 
spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych;  
 
organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  
 
 
FORMUŁY: partnerstwo, wykonywanie przez jednostki 
podległe, PAI, tryb ustawy o działalności pożytku publicznego 



IZ RPO zapewnia, że usługi  reintegracji społecznej i zawodowej 
realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową 
usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację 
społeczną i zawodową. 
 
 
IZ RPO zapewnia wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej 
i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS. 
 
Wsparcie, o którym mowa w pkt 7, jest udzielane na stworzenie nowych miejsc 
reintegracji społecznej i zawodowej: 
 
w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym; 
poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o zatrudnieniu socjalnym 
 
 
IZ RPO zapewnia, że tworzenie nowych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, uwzględnia aspekty  profilowania 
wsparcia w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej (diagnoza potrzeb, 
problemów, trendów demograficznych etc.)  
IZ RPO zapewnia zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów 
utworzonych ze środków EFS  
 
 



IZ RPO zapewnia, że wsparcie w ramach WTZ 
odbywa się poprzez: 
 
wsparcie usługami aktywnej integracji nowych 
osób w istniejących WTZ; 
 
wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ 
nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji 
obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie 
uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich 
zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 
chronionym rynku pracy lub 
w przedsiębiorczości społecznej;  
 



IZ RPO tworzy możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami 
asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi 
uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności  w 
początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację 
praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  
 
W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 
IZ RPO umożliwia realizację działań wspierających pracodawców 
w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w 
szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z 
niepełnosprawnością,  dostosowanie stanowiska pracy do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
 
IZ RPO preferuje kompleksowe projekty obejmujące zarówno 
aktywizację społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa 
powyżej. 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