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Szanowni Państwo, 
Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
Drodzy czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce trzeci numer „Biuletynu Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES)”. W stosunku do wcześniejszych dwóch zmieniło się prawie 
wszystko. Mamy nowego wydawcę (Fundacja Fundusz Współpracy), nowy zespół 
redakcyjny, szatę graficzną i zawartość. Zastanawialiśmy się nad tym, co powinien 
zawierać „Biuletyn sieci OWES”, długo myśleliśmy i rozmawialiśmy z wieloma 
osobami. Uznaliśmy, że musi to być pismo, które przede wszystkim powinno 
odpowiadać na potrzeby OWES oraz być elastyczne w swojej formule, tak, aby bez 
problemu móc się dopasowywać do sytuacji. 

Propozycja, którą Wam przedstawiamy podzielona jest na kilka stałych 
elementów, które chcielibyśmy utrzymać, jeśli uznacie, że są ciekawe. Każdy numer 
oprócz aktualności, do nadsyłania których gorąco Was zachęcamy, zawierał będzie 
temat numeru. Tym razem chcemy rozpocząć dyskusję dotyczącą przyszłości 
ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia. Co po roku 2020? Jak powinien 
wyglądać mechanizm tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych? Jak 
sprawdza się obecny? Co w nim jest dobre, a co nie? Jakie trendy determinować 
będą zmiany? O tym m.in. przeczytacie w wywiadzie z minister Elżbietą Bojanowską, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tekście 
dr hab. Bohdana Skrzypczaka czy dwugłosie Cezarego Miżejewskiego i Łukasza 
Domagały.

W każdym kolejnym numerze, czyli mniej więcej co dwa miesiące, chcemy 
prezentować Wam Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z kolejnych dwóch 
województw. W tym numerze rozpoczynamy od województwa mazowieckiego 
i województwa łódzkiego.

W „Biuletynie” znajdują się także dobre praktyki. Proponujemy zapoznać się 
z doświadczeniami OWES-u Ełk, który zrealizował ciekawe przedsięwzięcie o nazwie 
Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej.

Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny być 
poruszone na łamach „Biuletynu”. Zachęcamy do jego dystrybucji i rozsyłania 
znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom 
i samorządowcom.
Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!

Redakcja

WSTĘP
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Ruszyła 8. edycja Konkursu 
na Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

aktualności
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Centrum OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia 
zaprasza na bezpłatne szkolenie: 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego 
z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia 
działalności gospodarczej”. Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli uzyskać 
wiedzę i umiejętności m.in w zakresie: zakładania i rejestracji PES, obowiązków 
podatkowych i wobec ZUS czy marketingu i negocjacji w PS. W szkoleniu mogą wziąć 
udział tylko przedstawiciele grup nieformalnych planujących założenie podmiotu 
ekonomii społecznej lub organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub odpłatnej z terenu miasta Łodzi. Odbędzie się w terminie  
22–23.06.2018 r. (piątek, g. 10.00; sobota g. 9.00), w siedzibie Cebtum OPUS 
przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać 
do 18.06.2018 r. na email: apakowska@opus.org.pl lub składać osobiście w biurze 
Centrum OPUS. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na szkolenie będzie 
potwierdzane emaliowo lub telefonicznie.

Kontakt: Anna Pakowska, e-mail: apakowska@opus.org.pl, 
tel. 42 207 73 39, 509 899 449. 

IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią 
Społeczną 

8 czerwca 2018r. w Warszawie odbyły się „IV Mazowieckie 
Spotkania z Ekonomią Społeczną”. Podobnie jak w latach 
ubiegłych wydarzenie miało miejsce w dużym warszawskim 
centrum handlowym i miało formę zarówno konferencji, jak 

i targów podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie spotkania już po raz trzeci 
wręczone zostały Wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018” dla 
najlepiej funkcjonujących pomiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Kapituła 
konkursu przyznała wyróżnienia w tegorocznym konkursie – 26 PES oraz 16 
partnerom z otoczenia ekonomii społecznej. Ich pełna lista dostępna jest na stronie 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.es.mcps-efs.pl.

Lokalny Kiermasz Ekonomii 
Społecznej w Sandomierzu 

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (ŚOWES) 
zaprasza do wzięcia udziału w konfer-
encji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii 
Społecznej”. Głównym celem wy-
darzenia jest wspieranie rozwoju 
ekonomii społecznej w subregion-
ie południowym województwa 
świętokrzyskiego, jak również prezen-
tacja dobrych praktyk, wymiana doś-
wiadczeń oraz inicjowanie kontaktów 
między różnymi podmiotami ekonomii 
społecznej. 
Data i miejsce konferencji: 
16 czerwca 2018 r., w godz.  
9.30–15.30, Hotel Barsztowy,  
ul. Ks. J. Poniatowskiego 2, 
Sandomierz. Udział należy potwierdzić 
do 14 czerwca 2018 r. poprzez 
wysłanie formularza zgłoszeniowego 
na adres jedrzejow@sowes.pl lub 
pocztą tradycyjną.

Kontakt: Anna Michalska, 
e-mail: jedrzejow@sowes.pl, 
tel. 41 230 00 09.

8 Edycja Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

Ruszyła kolejna edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W 8. edycji 
istnieje możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Do zgłaszania nominacji zachęcane są szczególnie 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Będzie to okazja do zaprezentowania przedsiębiorstw wspieranych przez 
poszczególne OWES-y. Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których 
działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie. Nagroda Główna wynosi 15 tys. zł. Termin zgłaszania nominacji 
trwa do 20 czerwca 2018. Najważniejsze informacje i formularz zgłoszeniowy/nominacji dostępny jest na www.konkurs-es.pl.

Kontakt: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 00-657 Warszawa, Pl. Konstytucji 5/14, tel: +48 22 622 16 87, 607 
743 623; www.fise.org.pl, www.partycypacja.org.fise.pl.
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KPRES to dokument rządowy, który wyznacza klu-
czowe kierunki interwencji publicznej mające służyć 
kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 
Jego adresatami są przede wszystkim instytucje 
publiczne oraz osoby działające w sektorze ekonomii 
społecznej. 
KPRES uwzględnia bieżące realia społeczne. 
Potrzeba aktualizacji dokumentu wynika w szcze-
gólności z nowych kierunków polityk publicznych 
wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju (SOR). Poza tym Program w obowią-
zującym brzmieniu został opracowany w warunkach 
zasadniczo różniących się od obecnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej. Aktualizacja KPRES jest 
również konieczna ze względu na potrzebę określe-
nia kierunków polityki państwa w zakresie wspierania 
rozwoju ekonomii społecznej, które odpowiadałyby 
na wielowymiarowy charakter ekonomii społecznej 
i solidarnej. Ważne jest także wyeksponowanie zna-
czenia i roli ekonomii społecznej i solidarnej w ak-
tywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Aktualizacja KPRES obejmować będzie 
w szczególności:
•  dodanie podtytułu dokumentu ekonomia solidar-

ności społecznej, w celu zachowania spójności 
z SOR,

•  wydłużenie perspektywy obowiązywania programu 
o 3 lata (do 2023 roku),

•  wprowadzenie nowej kategorii i definicji ekonomii 
solidarnej (obejmującej podmioty działające w celu 

reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym),

•  rozszerzenie katalogu podmiotów zaliczających się 
do ekonomii społecznej o Środowiskowe Domy 
Samopomocy, a także Zakłady Pracy Chronionej,

•  zmianę struktury celów, rezultatów i wskaźników 
programu,

•  aktualizację diagnozy oraz planu finansowego,
•  wyodrębnienie 4 obszarów tematycznych, tj.: 

1) solidarnego rynku pracy, 2) solidarnej wspólnoty 
lokalnej, 3) konkurencyjnej przedsiębiorczości spo-
łecznej oraz 4) solidarnego społeczeństwa.

Konsultacje KPRES oraz Ustawy o centrach usług 
społecznych będą odbywały się na spotkaniach 
makroregionalnych organizowanych przez projekt 
SIRES. Zaproszeni są pracownicy Regionalnych 
Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzają-
cych/Instytucji Pośredniczących RPO, Regionalnych 
Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej w tym 
szczególnie podmiotów ekonomii społecznej/ przed-
siębiorstw społecznych, Wojewódzkich Rad Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkich Rad 
Rynku Pracy, Wojewódzkich Społecznych Rad ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Komitetów Monitorują-
cych RPO z województw: łódzkiego, małopolskiego, 
świętokrzyskiego, śląskiego. Pierwsze spotkanie od-
będzie się w Częstochowie w dniach 25–26 czerwca 
2018 r. 

Następne	terminy	spotkań:
Toruń: 28–29 czerwca 2018 r.
Lublin: 5–6 lipca 2018 r.
Poznań: 9–10 lipca 2018 r.

ZMIANY W KRAJOWYM 

PROGRAMIE ROZWOJU EKONOMII 

SPOŁECZNEJ

Jest już projekt 
uchwały Rady 

Ministrów 
zmieniającej 

„Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii 

Społecznej” 
Rząd planuje 

przyjąć dokument 
w drugim kwartale 

2018 roku.

AKTUALNOŚCI

RUSZAJĄ SPOTKANIA KONSULTACYJNE KPRES. PIERWSZE 

ODBĘDZIE SIĘ W CZESTOCHOWIE W DNIACH 25-

26 CZERWCA 2018 R. KOLEJNE W RAMACH SPOTKAŃ 

MAKROREGIONALNYCH PROJEKTU SIRES.
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Zakładanie spółdzielni socjalnych
Spółdzielnie socjalne mogą być zakładane przez 
osoby prawne oraz osoby fizyczne. W przypadku 
drugiej kategorii grupa taka musi składać się z trzech 
osób. Zgodnie z wcześniejszymi wymogami musiała 
liczyć ona pięć osób. Należy jednak zaznaczyć, że 
zgodnie z obecnymi ustaleniami w terminie 12 
miesięcy od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym spółdzielnia ma obowiązek zatrudnić co 
najmniej dwie osoby spośród kategorii wymienionych 
w art. 4 ust. 1 ustawy, czyli: osoby bezrobotne, 
osoby, których dotyczy ustawa o zatrudnieniu 
socjalnym, osoby niepełnosprawne, osoby przed 
30. rokiem życia oraz po 50. roku życia posiadające 
status osoby bezrobotnej. Po nowelizacji ustawy 
na liście znalazły się trzy nowe kategorie, są to: 
opiekunowie niepełnosprawnych, poszukujący pracy 
oraz osoby usamodzielniane, czyli opuszczające po 
osiągnieciu pełnoletności domy dziecka, rodziny 
zastępcze, ośrodki opiekuńczo-terapeutyczne etc. 
Takie osoby również będą mogły założyć spółdzielnię 
socjalną lub przystąpić do spółdzielni socjalnej 
w charakterze członka lub świadczącego pracę na 
rzecz spółdzielni.

Nowe instrumenty wsparcia
W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o spółdzielniach socjalnych zostały wprowadzone 

nowe instrumenty wsparcia pochodzące z Funduszu 
Pracy (FP) oraz z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Praktyki zawodowe 
Po wprowadzeniu zmian w ustawie osoby 
niepełnosprawne, które realizują indywidulany 
program rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ, 
będą mogły odbyć praktyki zawodowe u pracodawcy, 
w tym spółdzielni socjalnej. Praktyki mogą być 
odbywane w wymiarze do 15 godzin w tygodniu 
przez 3 miesiące, z możliwością ich przedłużenia 
do 6 miesięcy. W przypadku odbywania praktyki 
zawodowej przez uczestnika warsztatu koszty 
uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie 
finansowane będą w dalszym ciągu w pełnej 
wysokości.

Konsorcja spółdzielcze 
Spółdzielnie socjalne będą miały możliwość 
tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie 
umowy. Takie rozwiązanie umożliwi wspólne 
organizowanie sieci produkcji, handlu i usług oraz 
wspólną promocję znaku towarowego oraz działań 
spółdzielczych lub ekonomicznych. Zwiększy także 
ekonomiczny i społeczny potencjał spółdzielni. 
Do umowy konsorcjum spółdzielczego będą 
mogły przystąpić organizacje pozarządowe lub 
tzw. „podmioty kościelne” prowadzące jednostki 

nastawione na reintegrację 
społeczną i zawodową osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, czyli: warsztaty terapii 
zajęciowej, zakłady aktywności 
zawodowej, centra i kluby 
integracji społecznej. 

Spółdzielnie socjalne mają 
obowiązek dostosować swoje 
statuty do wymogów ustawy 
w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. 

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE PO ZMIANACH 

31 marca 2018 roku weszła w życie ustawa uchwalona 15 grudnia 2017 o zmianach 
w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy 

prezentują się korzystnie. Czego między innymi dotyczą?
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FP PRZEWIDUJE WSPARCIE W POSTACI: 
•  przyznania środków na utworzenie stanowiska pracy dla 

osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni 
socjalnej, 

•  utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych przez 
PUP do pracy w spółdzielni socjalnej.

Takie samo wsparcie będzie udzielane przez PFRON osobom 
niepełnosprawnym. 
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5 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Komitetu 
Akredytacyjnego (KA). Dotyczyło ono głównie 
bieżących spraw związanych z akredytacją OWES.

Omówiono stan zaawansowania procesu akredytacji: 
•  Do 5 czerwca br. wpłynęło 38 wniosków o przy-

znanie akredytacji. Rozpatrzono pozytywnie 25 
wniosków, 13 wniosków jest w toku rozpatrywania.

•  Do tego czasu wpłynęło również 31 wniosków 
o przedłużenie akredytacji AKSES. Rozpatrzo-
no pozytywnie 22 wnioski (w niektórych z nich 
skrócono wnioskowany okres), 9 wniosków zostało 
wycofanych przez Wnioskodawców (przyczyna – 
złożenie wniosku o przyznanie akredytacji).

• w ramach procesu rozpatrywania wniosków prze-
prowadzono 29 monitoringów w OWES i odbyło się 5 
posiedzeń komisji z udziałem przedstawicieli OWES.

•  Do części OWES, w których w trakcie monitoringu 
stwierdzono problemy, przesłano informację z wy-
nikami monitoringu.

•  MRPiPS zaprezentowało też kilka interesujących 
statystyk, np. tylko jeden OWES zdecydował się na 
złożenie wniosku w ścieżce B.

•  19 marca 2018 r. zawarto umowy z wykonawca-
mi audytów. W międzyczasie rozwiązano umowę 
z jednym z wykonawców z przyczyn formalnych. 
Audyty w tym subregionie będą realizowane przez 
pozostałych czterech wykonawców.

•  Audyty zlecane są w trybie miesięcznym. MRPiPS 
zleca realizację audytów z miesięcznym wy-
przedzeniem, informując również o tym OWES. 
Problem pojawił się przy pierwszym zleceniu, kiedy 
wykonawca miał bardzo mało czasu na realizację 
audytów (co odbiło się na niektórych OWES, które 
musiały poddać się audytowi w okresie weekendu 
majowego).

•  Po trzech miesiącach zrealizowano 34 audyty, co 
stanowi 16% planu audytów. MRPiPS przeprowa-
dził 6 monitoringów audytów, w trakcie których 
identyfikowano pewne problemy, np. audyty trwały 
zbyt krótko, rozmowy z odbiorcami usług OWES 
były prowadzone telefonicznie, a nie osobiście itd. 

•  Członkowie Komitetu uzgodnili, że w najbliższym 
okresie spotkają się, aby omówić wstępne wnioski 
z prowadzonego procesu akredytacji i audytów 
oraz sformułować na tej podstawie propozycje 
poprawy procedury. Kwestie te będą przedmiotem 
dyskusji z samymi OWES-ami w trakcie planowanej 
na jesień serii spotkań konsultacyjnych dotyczą-
cych procesu akredytacji. 

•  MRPiPS przedstawiło wyniki pilotażu narzędzia 
do badania satysfakcji klientów OWES. Główne 
wnioski:

PIOTR STRONKOWSKI 

AKREDYTACJA OWES

TRWA PROCES AKREDYTACJI OWES ORAZ 

PRZEPROWADZANE SĄ AUDYTY 

AKTUALNOŚCI

ze wszystkich zaplanowanych do 2020 r. 
audytów zostało wykonanych. W ciągu ostat-

nich 3 miesięcy rozpoczął się proces prze-
prowadzania audytów. Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej zleciło ich już 34. 
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•  Pilotaż przeprowadzono w 7 OWES-ach, pozyska-
no 58 ankiet. 

•  Zidentyfikowano szereg słabości: narzędzie jest 
zdecydowanie za długie (czas wypełnienia: 30-40 
minut), pytania są zbyt szczegółowe, monotonne, 
respondenci mają wrażenie, że cały czas są pytani 
o to samo, zbyt wiele pytań otwartych.

•  Ustalono, że grupa robocza KA zajmie się przygoto-
waniem poprawionej ankiety, która będzie znacznie 
krótsza (czas wypełnienia do 10 minut) i będzie 
składała się z kilkunastu prostych pytań. 

•  MRPiPS przemyśli jeszcze sposób pozyskiwania 
danych kontaktowych do klientów OWES.

•  Następnie odbyła się dyskusja na temat modyfikacji 
standardów OWES. 

•  Ustalono, że kwestia ta będzie przedmiotem dys-
kusji Komitetu po zebraniu wstępnych wniosków 
z dotychczas prowadzonych akredytacji (w połącze-
niu z dyskusją o procesie akredytacji).

•  Na spotkaniu KA zgodził się na dodanie standardu, 
zgodnie z którym OWES będzie zobowiązany do 
prowadzenia listy przedsiębiorstw społecznych. 
MRPiPS przygotuje propozycję zapisu, a następnie 
zmiana ta zostanie przyjęta obiegowo. 

•  MRPiPS przedstawiło System monitorowania 
wysokiej jakości usług i przestrzegania Standardów 
przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej

•  Dokument ten był przedmiotem pracy grupy 
roboczej KA, w związku z tym na posiedzeniu nie 
wzbudzał kontrowersji i zgłaszano głównie tech-
niczne uwagi.

•  Jedyną kwestią budzącą pewne wątpliwości było 
wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym MRPiPS 
byłoby zobowiązane do przesyłania do OWES 
informacji po monitoringu również w przypadku, 
kiedy nie stwierdzono żadnych uchybień. MRPiPS 
proponuje, aby przyjąć zasadę milczącej akceptacji 
(brak uwag w ciągu 30 dni oznacza, że wszystko 
jest w porządku). Kwestia ta ma być jeszcze przed-
miotem namysłu MRPiPS. 

Małopolski Lider Przedsiębiorczości 
Społecznej 

7 czerwca 2018 r. w Operze Krakowskiej 
podczas uroczystej gali przyznano wyróżnienia 
w tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider 
Przedsiębiorczości Społecznej” organizowanego 
już po raz ósmy przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie.
Ideą konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości 
Społecznej” jest kreowanie dobrego klimatu wokół 
sektora ekonomii społecznej oraz budowanie 
prestiżu przedsiębiorstw społecznych. Od 2011 r. 
w tym plebiscycie nagradzane są firmy, które 
dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy 
tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną 
z realizacją ważnych celów społecznych. 
Prezentowane są także sprzyjające ekonomii 
społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz 
biznes.
W tym roku nagrodę główną Konkursu "Małopolski 
Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018" – 
za potwierdzenie, że warunkiem efektywnie 
prowadzonej działalności gospodarczej jest silny, 
zintegrowany i solidarny zespół pracowniczy, 
a zaufanie jest fundamentem ekonomii, oraz 
za stworzenie dobrych jakościowo, trwałych 
i stabilnych miejsc pracy – otrzymała Beskidzka
Spółdzielnia Socjalna.
Pełna lista laureatów dostępna na 
www.es.malopolska.pl.

Na zdjęciu laureaci konkursu - Beskidzka Spółdzielnia Socjalna. 
Fot. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, które jako 
OWES wspiera spółdzielnię.Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chr-
zanowskiej, które jako OWES wspiera spółdzielnię.
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21 marca 2018 roku wybrana Rada, składająca się 
z przedstawicieli OWES z każdego województwa, 
przyjęła regulamin działania i przystąpiła do pracy.
W pierwszym oficjalnym spotkaniu Rady Sieci 
OWES udział wzięło 13 przedstawicieli OWES. 
Wśród spraw będących przedmiotem spotkania 
znalazły się m.in.: omówienie potrzeb związanych 
z ustanowieniem sekretariatu Rady Sieci OWES 
w ramach projektu „Forum Aktywności OWES”, 
przyjęcie regulaminu Sieci OWES oraz ustalenie 
sposobu pracy Rady Sieci OWES.

Sekretariat Rady Sieci OWES 
Obecne w pierwszej części spotkania Jolanta 
Kalinowska oraz Monika Rytel z Fundacji Fundusz 
Współpracy, odpowiadające za realizację projektu 
Forum Aktywności OWES poprosiły o zebranie po-
trzeb i zadań, które powinien realizować sekretariat. 
– Zebrane w ten sposób dane zostaną przedstawione 
wraz z uzasadnieniem ministerstwu w celu wygo-
spodarowania środków w ramach projektu – mówi 
Jolanta Kalinowska, koordynatorka projektu. W trak-
cie dyskusji sporządzono listę zadań, wśród której 
znalazły się m.in.:
•  Sekretariat OWES powinien odpowiadać na 

potrzeby spotkań Rady Sieci OWES lub poszcze-
gólnych jej członków poprzez zapewnienie sali lub 
miejsca do tego celu. Dotyczy to spotkań ad-hoc, 
które będą konieczne, aby kilku członków Rady 
Sieci odbyło spotkanie w Warszawie oraz posie-
dzeń planowanych w ramach Rady Sieci, zgodnie 
z ustalonym przez Sieć harmonogramem;

•  Przygotowanie spotkań – w tym w szczególności 
przygotowanie we współpracy z członkami Rady 
Sieci zawartości merytorycznej spotkania Rady 
Sieci (tzw. agendy); udział w spotkaniu i przygo-
towanie notatki ze spotkania, rozesłanie notatki 
do uczestników spotkania) oraz do wszystkich 
członków Sieci (OWES);

•  Prowadzenie korespondencji w imieniu Rady Sieci, 
tj. m.in.: przekazywanie stanowiska Rady Sieci do 
instytucji nadrzędnych, przekazywanie informacji 
zwrotnych do członków Rady Sieci, informowanie 
o ważnych wydarzeniach, zbieranie opinii;

•  Konsultowanie programów spotkań sieciujących 
pod względem merytorycznym z członkami Rady 
Sieci; 

•  Współpraca z OIC Poland w ramach platformy 
internetowej dla Sieci: zbieranie i przekazywanie 
wszelkiej oficjalnej dokumentacji do „bazy wiedzy” 
na platformie internetowej oraz innych informacji 
ważnych dla OWES. Umożliwienie konsultowania 
z wykonawcą platformy narzędzi niezbędnych do 
pracy Rady Sieci; 

• w trakcie dyskusji padły też propozycje umożli-
wienia komunikowania się między członkami Rady 
Sieci OWES za pośrednictwem telekonferencji lub 
zamkniętych webinariów;
•  Tworzenie bazy danych (wiedzy) zawierającej 

różnego rodzaju pisma, wytyczne i interpreta-
cje administracji publicznej w zakresie ekonomii 
społecznej;

•  Wyszukiwanie i zbieranie danych, ich analiza i przy-
gotowywanie projektów stanowisk oraz w miarę 
możliwości różnego rodzaju ekspertyz na potrzeby 

DANIEL PRĘDKOPOWICZ

POWSTAŁA RADA SIECI OWES

OD DŁUŻSZEGO CZASU OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ (OWES) DYSKUTOWAŁY O POTRZEBIE 

WYŁONIENIA SWOJEJ REPREZENTACJI, KTÓRA BYŁABY 

GŁOSEM W WAŻNYCH DLA OWES SPRAWACH.

AKTUALNOŚCI
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województwo przedstawiciel zastępca

dolnośląskie Anna Rymarowicz Łukasz Domagała
kujawsko-pomorskie Magdalena Waloch
lubelskie Paweł Narodowiec Grzegorz Grządziel
lubuskie Magdalena Tokarska
łódzkie Łukasz Waszak Karolina Fijołek
małopolskie Krzysztof Braś Agata Machnik-Pado
mazowieckie Daniel Prędkopowicz Beata Juraszek-Kopacz
opolskie Krystian Warzecha Marcin Juszczyk
podkarpackie Beata Stankiewicz Monika Bebło
podlaskie Tomasz Wróblewski Sławomir Sidorczuk
pomorskie --------
śląskie Małgorzata Jabłońska Piotr Bańczyk
świętokrzyskie Dariusz Kurcman Katarzyna Kozłowska
warmińsko-mazurskie Maciej Bielawski Urszula Podurgiel
wielkopolskie Lidia Węsierska-Chyc Jacek Bykowski
zachodniopomorskie Justyna Iwankiewicz Olimpia Kisiel

Rada sieci OWES
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Rady Sieci OWES. Od razu zauważono, że 
to musi wiązać się z oddelegowaniem kogoś 
bezpośrednio do pracy przy sekretariacie, co 
może okazać się problemem. Uznano jednak, 
że trzeba próbować i zebrać sporo argumen-
tów na potwierdzenie merytorycznego zakresu 
obowiązków takiej osoby oraz konieczności jej 
zatrudnienia – początkowo w ramach projektu 
„Forum Aktywności OWES”.

Regulamin Sieci OWES
W trakcie rozmowy o regulaminie wrócono 
do tematów związanych z potrzebą tworzenia 
sieci – raz jeszcze wyartykułowane zostały 
konkretne argumenty przemawiające za, m.in.: 
lobbowaniem na rzecz rozwoju ES, przyjmowa-
niem wspólnych stanowisk jako wzmocnienia 
głosu OWES-ów, reagowanie na sytuacje kry-
zysowe, potrzeba udziału w dyskusji o kształcie 
ES w przyszłości oraz realne wpływanie na jej 
kształt i wiele innych.
Do propozycji omawianego już wcześniej na 
spotkaniu sieciującym kierowników OWES pro-
jektu regulaminu wprowadzono drobne zmiany, 
po czym został on przyjęty przez aklamację. 
Treść przyjętego regulaminu znajduje się na 
stronie forum-owes.pl. 

Tryb pracy Sieci OWES
W ramach dyskusji dot. sposobu pracy Rady 
Sieci OWES oraz najbliższych planów ustalono 
m.in., że spotkania odbywać się będą mniej 
więcej raz na dwa miesiące, a w międzyczasie 
kontakt utrzymywany będzie za pośrednictwem 
narzędzi komunikacji elektronicznej. Ponadto 
Rada ustaliła, że póki co nie będzie podejmowała 
działań w postaci stanowiska dot. VAT. 
Czekamy na rozwój sytuacji, tj. interpretację, 
czy stanowisko Ministerstwa Finansów. Rada 
Sieci zgodziła się co do tego, że VAT, zgodnie 
z wieloma dokumentami Ministerstwa Rozwoju, 
jest kwalifikowalny (może być, nawet jeżeli część 
OWES-ów z tego nie korzysta i rozlicza dotacje 
w kwotach netto). Uznaliśmy jednak, że stano-

wisko MIiR jest na tyle mocne i niezmienne, 
że nasz głos tu nic nie pomoże – mówi Maciej 
Bielawski.
Drugim tematem podjętym podczas dysku-
sji była weryfikacja statusu PS w kontekście 
nowych wytycznych i tworzenia ogólnopolskiej 
bazy przedsiębiorstw społecznych. Z uwagi na 
fakt, że większość województw nie zamierza 
przyjmować nowych wytycznych CT9 w stosun-
ku do obecnie realizowanych projektów, a in-
formacja ze strony MRPiPS jest taka, że w bazie 
mają się znaleźć tylko te PS, które są zweryfiko-
wane według zasad zapisanych w nowych wy-
tycznych (ze stycznia 2018), oznaczać to może, 
że ogromna liczba zweryfikowanych wcześniej 
przedsiębiorstw się tam nie znajdzie. 
Postanowiliśmy, że Rada przygotuje propozycję 
stanowiska OWES, które po przyjęciu zostanie 
przedstawione Ministerstwu Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, aby wprowadzić tu możliwość 
uznania także wcześniejszych weryfikacji lub 
stosowania przez OWES nowej definicji PS – 
powiedział Dariusz Kurcman. 
Kolejna sprawa omówiona przez Radę, także 
w kontekście weryfikacji statusu PS, dotyczyła 
spółdzielni socjalnych, które wcześniej niejako 
z automatu otrzymywały status PS. Obecnie 
trzeba weryfikować nie tylko ich status prawny 
w KRS, ale także zatrudnienie, co często może 
przynieść efekt w postaci niezakwalifikowa-
nia ich jako PS – część spółdzielni boryka się 
bowiem z problemem niepełnego zatrudnienia 
(poniżej 5 osób) lub po uzupełnieniu albo po-
większeniu składu ich struktura zatrudnienia nie 
jest zgodna z minimum z wytycznych. 
Dzięki wyjaśnieniu ze strony UOKiK, które już po 
spotkaniu Rady zostało rozesłane, temat pomo-
cy publicznej przestał być póki co problemem.
Na zakończenie ustalono listę podmiotów i róż-
nego rodzaju ciał dialogu, które powinny zostać 
poinformowane o funkcjonowaniu i składzie 
Rady Sieci OWES z prośbą o włączenie przed-
stawicieli Rady Sieci OWES do prac przy two-
rzeniu i konsultowaniu dokumentów związanych 
z ekonomią społeczną.

AKTUALNOŚCI

W bazie  
MRPiPS 

umieszczone 
zostaną 
tylko PS 

zweryfikowane 
wg nowych 
wytycznych
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PRZYSZŁOŚĆ 
EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W POLSCE
ROZMOWA Z ELŻBIETĄ BOJANOWSKĄ, 
PODSEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE RODZINY 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

wywiad
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wywiad
–	Dlaczego	ekonomia	powinna	być	solidarna?
– Solidarność jest jedną z pięciu nadrzędnych 
zasad, na których zgodnie z art. 20 Konstytucji 
RP opiera się gospodarka rynkowa. Pozwala 
na szerokie spojrzenie na rozwój gospodar-
czy, w którym potrzeby słabszych uczestników 
rynku nie ulegają prymatowi zysku i postępu. 
Pojęcie solidarności uwypukla istnienie wspól-
noty i swoisty efekt synergii wynikający ze 
wspólnego działania, zwraca uwagę na istnienie 
drugiego człowieka, na jego potencjał, ale też 
trudności, którym musi stawić czoła. Solidarność 
określa stosunki społeczne w sposób pozwalają-
cy na dbałość o dobro wspólne, przy jednocze-
snej trosce o rozwój każdego człowieka.
Solidarność na rynku w swym minimalnym 
aspekcie dotyczy troski pracodawcy o dobro 
pracownika. Nasze rozumienie tego pojęcia idzie 
o krok dalej – obejmuje nie tylko wrażliwość na 
potrzeby pracownika związaną z chęcią mak-
symalizacji jego wydajności, a co za tym idzie 
także zysku pracodawcy. W naszej wizji ekonomii 
społecznej i solidarnej wyłożonej szczegóło-
wo w projekcie aktualizacji Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej – ze znamiennym 
podtytułem: Ekonomia Solidarności Społecznej, 
wymiar solidarnościowy to przede wszystkim 
współodpowiedzialność za losy przedsiębiorstwa, 
za sytuację społeczną i zawodową jego pracow-
ników, ale także zrównoważony rozwój środo-
wiska lokalnego, w którym funkcjonuje zarówno 
samo przedsiębiorstwo, jak i jego pracownicy. 
Aspekt ten realizowany jest między innymi przez 
podmioty ekonomii społecznej, w szczególności 
przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach 
swojej działalności przyjmują doniosłą funkcję 
tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji oraz 
reintegracji zawodowej i społecznej osób najbar-
dziej oddalonych od rynku pracy, świadczenia 
usług społecznych użyteczności publicznej dla 
rodzin i ich dzieci, osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów, niesamodzielnych, seniorów, a także 
realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju 
lokalnego – na rzecz danej wspólnoty samorządo-
wej i społeczności lokalnej.

–	Krajowy	Program	Rozwoju	Ekonomii	Spo-
łecznej	przyjęty	w	2014	roku,	czyli	swoista	
konstytucja	ekonomii	społecznej,	określa	cele	
zaplanowane	do	zrealizowania	do	2020	roku.	
Obecnie	trwają	prace	aktualizujące	zapisy	
Programu.	Kiedy	zatem	planowane	jest	przyję-
cie	nowego	KPRES	i	jakich	zmian	możemy	się	
spodziewać?
– Zaktualizowany KPRES będzie nosił nazwę: 
„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej, Ekonomia Solidarności Społecznej”. Zyska 
też nową, wydłużoną perspektywę: operacyjną 
na lata 2014–2023, a długofalową – do roku 
2030. Jego aktualizacja wynika w szczególności 
z nowych kierunków polityk publicznych wyzna-
czonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju.  Wskazano w niej rolę ekonomii spo-
łecznej i solidarnej, w szczególności w realizacji 
celu szczegółowego nr II – Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Pod-
czas intensywnych prac nad nowym kształtem 
Programu, prowadzonych międzysektorowo 
m.in. w ramach grup roboczych Krajowego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, udało 
nam się wspólnie zdiagnozować aktualny stan 
ekonomii społecznej i stworzyć spójną wizję 
działań, które pozwolą jak najpełniej wykorzy-
stać potencjał tego obszaru w dzisiejszej sytuacji 
społeczno-gospodarczej.
Czekają nas rozbudowane konsultacje publicz-
ne projektu Programu, do aktywnego udzia-
łu, w których zachęcam wszystkich zaintereso-
wanych. Po zakończeniu konsultacji KPRES jako 
program rządowy przekazany zostanie Komi-
tetowi Stałemu Rady Ministrów. Liczymy, że 
przyjęcie nastąpi w najbliższych miesiącach.
Chciałabym pokreślić, że KPRES jest jednym 
z tych dokumentów rządowych, na którego 
zapisach w dużej mierze oparto programowanie 
środków unijnych dla ekonomii społecznej w ak-
tualnej perspektywie. Jest również punktem 
wyjścia dla planowania wsparcia ekonomii 
społecznej w zbliżającej się perspektywie 
2020–2027. Stanowi tzw. warunek „ex ante” 
przewidziany w Umowie Partnerstwa pomiędzy 

TEMAT NUMERU

>
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Komisją Europejską a Rządem RP na lata 2014–2020, 
określający sposób wykorzystania środków unijnych 
z przeznaczeniem na rozwój ekonomii społecznej w Pol-
sce – przedsięwzięcia podejmowane w tym obszarze 
mają być zgodne z KPRES. Warto dodać, że alokacja na 
te działania w ramach PO WER oraz 16 Regionalnych 
Programów Operacyjnych to łącznie aż ok. 1,5 mld zł. 

–	Czy	są	już	pierwsze	pomysły,	czy	i	jak	powinien	funk-
cjonować	system	wspierania	ES	po	roku	2023?
– Naszym priorytetem jest zapewnienie podmiotom eko-
nomii społecznej i solidarnej stabilnego systemu wspar-
cia, charakteryzującego się wysoką jakością świadczonych 
usług. Obecnie funkcjonuje on w formie sieci Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i jest finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Natomiast docelowy kształt systemu po 2023 nie jest 
jeszcze przesądzony. Z jednej strony dużo zależy od 
samych OWES-ów, gdyż finansowany może być jedynie 
system, który zostanie uznany za efektywny, czyli taki, 
dzięki któremu powstają wysokiej jakości miejsca pracy. 
Oznacza to, że koniecznością będzie wykazanie reali-
zacji wskaźników efektywności prozatrudnieniowej na 
jak najwyższym poziomie. Ocena efektywności OWES 
rozpocznie się już w roku bieżącym wraz z przeglądem 
śródokresowym programów i projektów współfinansowa-
nych przez EFS. Co bardzo ważne – system ten będzie 

oceniany m.in. pod kątem realizacji wskaźników zawar-
tych w KPRES.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że EFS powinien służyć 
wypracowywaniu nowych form i poszukiwaniu nowej 
jakości w ekonomii społecznej. Dlatego z drugiej strony 
nie bez znaczenia będzie innowacyjność poszczególnych 
OWES w podejściu do realizacji swoich zadań. 
 w tym miejscu warto wspomnieć, że prowadzimy także 
prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi i programowy-
mi w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, które 
wprowadzą mechanizmy rozwijania sektora ekonomii 
społecznej niezależne od środków z EFS. 

–	Jednym	z	kluczowych	czynników	określających	
poziom	rozwoju	ES	jest	liczba	funkcjonujących	pod-
miotów	ekonomii	społecznej,	w	tym	przedsiębiorstw	
społecznych,	czy	liczba	osób	pracujących	w	PS.	Czy	
posiadamy	odpowiednią	wiedzę	w	tym	zakresie?	
– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do-
kłada starań, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na 
rzetelne i kompleksowe dane dot. podmiotów ekonomii 
społecznej. Wiele z tych danych – na których już opiera-
my się, pracując nad rozwiązaniami w obszarze ekonomii 
społecznej – jest dostępnych, jednakże są one rozproszo-
ne pomiędzy wiele źródeł. Wspólnie z Głównym Urzędem 
Statystycznym realizujemy projekt zakładający powstanie 
systemu monitorowania ekonomii społecznej, w ramach >
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dokończenie z 15 strony

TEMAT NUMERU

którego zostaną zintegrowane dane na temat podmiotów 
składających się na sektor ekonomii społecznej i solidarnej. 
Kluczowym działaniem projektu będzie także dodatkowe 
badanie, zaplanowane pilotażowo jeszcze w tym roku, dzięki 
któremu uzupełnimy istniejące luki informacyjne. 
Natomiast już w czerwcu opublikowana zostanie lista przed-
siębiorstw społecznych. Znajdą się na niej wszystkie pozytyw-
nie zweryfikowane – w świetle wytycznych Ministra Inwesty-
cji i Rozwoju – podmioty, które spełniają kryteria definicyjne 
PS. Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem 
ukazującym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej 
oraz wygodną i wiarygodną bazą danych dla zamawiających, 
którzy poszukują podmiotów realizujących także istotną misję 
społeczną. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość 
pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spo-
tkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. 
Chcemy także włączać znajdujące się na liście PS w różno-
rodne działania informacyjne i promocyjne, realizowane przez 
nasz resort, tak, by prezentować ich działalność szerszej pu-
bliczności oraz zwiększać świadomość społeczeństwa o tym, 
czym jest ekonomia społeczna i solidarna.

–	Jak	rozwija	się	system	instrumentów	finansowych	
o	charakterze	zwrotnym?	Czy	to	jest	przyszłość,	czy	
pozostaniemy	przy	dotacjach?	

– Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, którego 
menedżerem jest BGK, działa bardzo dobrze. Pożyczki dla 
PES cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą oczeki-
wane efekty. Do tej pory w nowej perspektywie udzielono 
już prawie 300 pożyczek na łączną kwotę ponad 34 mln zł.
Warto podkreślić, że pożyczki udzielane są na preferen-
cyjnych warunkach. Dzięki funduszowi PES-y, które ze 
względu na mniejsze możliwości finansowe mają bardzo 
ograniczony dostęp do pożyczek, mogą inwestować w roz-
wój działalności gospodarczej, co prawdzi do ekonomizacji 

tych podmiotów i zwiększa stabliność ich funkcjonowania. 
Co ważne, Fundusz został skuonstruowany w sposób, który 
pozwala na promowanie wzrostu zatrudnienia u pożyczko-
biorców poprzez obniżenie oprocentowania pożyczki wraz 
z zatrudnieniem kolejnych osób.
Ponadto wprowadzane są nowe instrumenty zwrotne de-
dykowane PES, jak choćby gwarancje i reporęczenia, które 
mają ułatwić tym podmiotom samodzielne funkcjonowanie 
na rynku i zatrudnianie kolejnych osób z grup zagrożonych 
wkluczeniem społecznym.

–	Jak	ocenia	Pani	działalność	OWES-ów?	Czy	na	podsta-
wie	pierwszych	wyników	drugiej	tury	obecnie	prowadzo-
nych	audytów	(pierwsze	audyty	odbyły	się	w	2016	roku)	
można	powiedzieć,	że	system	się	sprawdza?	Czy	jakość	
prowadzonych	przez	OWES-y	działań	jest	faktycznie	
na	wysokim	poziomie?	Czy	proces	akredytacyjny	w	tym	
pomaga?
– Za wcześnie jeszcze, aby wysnuwać wnioski z przeprowa-
dzonych audytów. Dotychczasowe wyniki są pozytywne, 
ale do tej pory audyty przeprowadzono w około 20%  
OWES-ów. Jednakże proces nabiera tempa i do końca czerw-
ca będziemy mieli już ok. 50% audytowanych OWES-ów. 
Jednak już teraz możemy stwierdzić, że system akredytacji 
pozwala na utrzymywanie standardów działania OWES 
i ich skuteczne monitorowanie. Tej pewności dostarcza nam 
właśnie bieżący monitoring działania OWES oraz informacje 
otrzymywane od wspieranych PES.
W ramach monitoringu jakości usług świadczonych przez 
OWES planujemy wprowadzić narzędzie do badania sa-
tysfakcji klientów OWES, które aktualnie poddawane jest 
pilotażowi. Pozwoli ono na lepsze poznanie perspektywy 
klientów OWES oraz pełniejszą ocenę jakości pracy akredy-
towanych podmiotów.
System akredytacji AKSES jest stosunkowo nowy, a co za 
tym idzie, podlega ciągłej analizie Został zaprojektowa-
ny w sposób, który umożliwia modyfikacje i doskonalenie 
jego funkcjonowania. Chcemy, by system jak najpełniej 
badał jakość świadczonych przez OWES usług, ale także 
pozwalał im się doskonalić. Równie ważne jest, aby odpo-
wiadał na potrzeby ostatecznych beneficjentów. 

–	Jak	wskazują	kolejne	badania	Najwyższej	Izby	Kontroli	
(NIK)	oraz	innych	instytucji,	jednostki	samorządu	tery-
torialnego	wciąż	w	niewielkim	stopniu	stosują	odpowie-
dzialne	społecznie	zamówienia	publiczne,	w	tym	klauzule	

300 pożyczek na łączną kwotę 
ponad 34 mln zł udzielono już podmiotom 
ekonomii społecznej w nowej perspektywie. 

>



Biuletyn Sieci OWES 17

społeczne.	Czy	ministerstwo	ma	pomysł	na	zmianę	
tej	sytuacji?	
– Ministerstwo stara się inspirować i podejmo-
wać różnorodne działania, współpracując przy 
tym w szczególności z Urzędem Zamówień Publicz-
nych. Z jednej strony realizowane są więc inicjaty-
wy na rzecz upowszechniania klauzul społecznych 
i aspektów społecznych w zamówieniach publicz-
nych w ramach takich działań, jak szkolenia z Prawa 
Zamówień Publicznych dla rożnych grup odbiorców: 
dla zamawiających (organizowane przez UZP), dla 
PES w makroregionach czy dla pracujacych w OWES 
konsultantów regionalnych ds. zamówień publicz-
nych w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrod-
ków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Warto w tym 
miejscu przywołać także projekt „Społecznie Przede 
Wszystkim!“ Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni 
Socjalnych, realizowanego w partnerstwie z Departa-
mentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej  
w MRPiPS, którego celem jest zwiększenie liczby 
usług społecznych świadczonych przez podmioty 
ekonomii społecznej poprzez zaadaptowanie i wdro-
żenie rozwiązań stosowanych w krajach UE, w tym 
możliwości replikowania tych rozwiązań w całym 
kraju i włączenia ich do nurtu polityki społecznej. 
Z drugiej strony pracujemy nad rozwiązaniami usta-
wowymi, które będą przewidywały preferencje dla 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie zamówień 
publicznych.

–	A	propos	propozycji	legislacyjnej.	Wiemy,	że	
Krajowy	Komitet	Rozwoju	Ekonomii	Społecznej	
pracuje	nad	projektem	ustawy.	Jakie	rozwiązania	
zaproponuje	Ministerstwo?
– Prace nad projektem ustawy prowadzi Departa-
ment Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS.
Rzeczywiście tak jest, proponowane regulacje 
prawne uporządkują obszar definicyjny, podmiotowy 
i przedmiotowy ekonomii społecznej i solidarnej. 
Określą również formy udziału podmiotów ekonomii 
społecznej i solidarnej w programowaniu i realizacji 
zadań użyteczności publicznej, w tym usług społecz-
nych użyteczności publicznej oraz zadań publicz-
nych w zakresie rozwoju lokalnego, a także form 
wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
i solidarnej przez władze publiczne.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom podmioty 
ekonomii społecznej i solidarnej będą aktywnie włą-
czane w tworzenie lokalnej polityki rozwoju w zakre-
sie usług społecznych użyteczności publicznej oraz 
zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. 

–	Na	jakim	etapie	są	te	prace?	Na	kiedy	zaplano-
wane	są	konsultacje	publiczne	projektu	ustawy?
– Prace nad projektem ustawy są bardzo zaawanso-
wane. Chcemy wykorzystać ten rok na przeprowa-
dzenie procesu szerokich konsultacji oraz przynaj-
mniej rozpoczęcie procesu legislacyjnego. 
Jesteśmy przekonani, że ten akt prawny ma poten-
cjał stania się swoistym spoiwem scalającym system 
reintegracji zawodowej i społecznej, pozwalającym 
ukierunkować konkretne wsparcie na działania jak 
najbliżej osób zagrożonych wykluczeniem. Dzięki 
temu przygotowany projekt ustawy nie jest tylko 
sztywną konstrukcją prawną, ale realną odpowiedzią 
na potrzeby konkretnych grup społecznych znajdują-
cych się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

–	Dziękujemy	za	rozmowę.

Fot. Gratisography
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Dzielenie się to przyszłość naszego świata, 
w którym mocno przesadziliśmy z konsumpcją. 
Ekonomia współdzielona korzysta z waluty innej 
niż pieniądz: z zaufania – pisali R. Botsman i R. 
Rogers w książce What’s Mine is Yours: The Rise of 
Collaborative Consumption. 
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Kiedy przyglądamy się rozwojowi jakiejś dziedzi-
ny, często robimy to poprzez próbę odczytania 
trendu, a więc kierunku zmiany, w którym splatają 
się w jeden proces zjawiska ekonomiczne, spo-
łeczno-ekonomiczne, kulturowe, psychologiczne 
i technologiczne. Współczesne trendy powstają 
przede wszystkim na styku zmian technologicznych, 
stylu życia oraz zaspokajania potrzeb indywidual-
nych i społecznych. Zastanówmy się, które z nich 
sprzyjają ekonomii społecznej stawiającej sobie za 
cel rozwój przedsiębiorstw społecznych tworzących 
miejsca pracy dla osób dotąd z różnych powodów 
zmarginalizowanych i to w taki sposób, że stają 
się ich współwłaścicielami. W rezultacie ich życie 
nabierze nowej jakości, a oni sami stają się autorami 
tego sukcesu. Przyznajmy – założenia te są ambitne 
i ocierają się o sferę marzeń. Dlatego do ich realizacji 
bardzo przydałyby się innowacje, które są oparte 
właśnie na spełnianiu społecznych idei i fantazji .
Na dzisiejszym rynku innowacji odnajdujemy przede 
wszystkim dużo technologicznych nowinek, które 
próbują zastosować nowe możliwości techniczne 
w środowisku osób wykluczonych społecznie, ale 
ich sposób działania wydaje się często kontrowersyj-
ny. Ilustracją tego może być pomysł stworzenia dla 
osób bezdomnych kurtek z elektronicznymi czyt-
nikami. Dzięki nim bezdomni mogliby zbierać datki 
od przechodniów nie tylko w gotówce, ale również 
przy użyciu kart kredytowych. Sam proces działałby 
tak samo jak w sklepie karta zbliżeniowa. Chodzi 
o to, by w sytuacji marginalizacji roli gotówki we 
współczesnym życiu, potencjalni ofiarodawcy, którzy 

po prostu nie noszą już ze sobą pieniędzy, mogli to 
robić za pomocą karty. Pomysł nie zatrzymuje się 
jednak na tym racjonalnym etapie, ale przechodzi 
w sferę „wychowania”. Karta dla bezdomnego ma 
zawierać informacje o ograniczeniach – choćby 
rodzaju produktów, które bezdomny jest w stanie za 
jej pomocą kupić, wykluczając te, które dystrybutor 
karty uzna za niepożądane (np. alkohol). Przytoczony 
przykład nie jest jedynie fantazją na temat możliwo-
ści technologicznych, ale obecnie jest pilotażowo 
testowany w Holandii. 

Pojedyncze innowacyjne pomysły mogą być przy-
datne, ale jeszcze ciekawsze są szersze zjawiska 
społeczno-gospodarcze, które stanowią silne trendy 
rozwojowe. Przeglądając publikowane co jakiś czas 
zestawienia trendów cywilizacyjnych, gospodar-
czych czy konsumpcyjnych, można zauważyć, że z 
perspektywy ekonomii społecznej ogromny poten-
cjał niesie zwłaszcza idea „współdzielenia”. Dzielenie 
się to przyszłość naszego świata, w którym mocno 
przesadziliśmy z konsumpcją. Ekonomia współdzie-
lona korzysta z waluty innej niż pieniądz: z zaufania 
– pisali R. Botsman i R. Rogers w książce What’s 
Mine is Yours: The Rise of Collaborative Con-
sumption. Z kolei magazyn „Time” określił konsump-
cję współdzieloną mianem „jednej z dziesięciu idei, 
które zmieniają świat”.

Odwołuje się ona do konsumentów, którzy poszuku-
ją rozwiązań pomagających zarządzać swoimi zaso-
bami czasu, energii, oczekują autentyzmu produktu 
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W Stanach Zjednoczonych jest 
80 milionów uczestników kon-

sumpcji współpracującej.

>

i relacji, chcą mieć poczucie odpowiedzialności 
po to, by uczynić świat lepszym, choćby przez 
zwykłą oszczędność. W ekonomii współdzielenia 
(sharing economy) chodzi o czerpanie korzyści nie 
z posiadania produktu/dobra, ale z dostępu do 
niego. Dzięki skupieniu się na użytkowaniu można 
zaoszczędzić pieniądze, czas, miejsce, poznać 
nowych znajomych i wzmocnić więzi społeczne, 
a także przyczynić się do efektywnego wykorzy-
stania dóbr. 

Spełnianie tego typu praktycznych fantazji jest 
możliwe dzięki technologii internetowej, któ-
ra zapewnia łatwą obsługę większości działań 
wchodzących w skład konsumpcji kolaboratywnej. 
Przede wszystkim poprzez znaczne obniżenie 
kosztów transakcyjnych, dzięki czemu korzystanie 
z dóbr i usług jest radykalnie tańsze i dostępne dla 
osób niezamożnych. Dzięki mediom społeczno-
ściowym możliwe są interakcje pomiędzy użyt-
kownikami (poprzez blogi, fora i grupy dyskusyjne, 
e-maile, mikroblogi, podcasty, komunikatory, ser-
wisy internetowe) polegające na zgłaszaniu opinii, 
rekomendacji i recenzji, a to z kolei powoduje, że 
transakcje są społecznie weryfikowalne i godne 
zaufania.

 Pojawienie się trendu rozważnej konsumpcji 
otwiera pole do kreowania nowych modeli biz-
nesowych, opartych na kolektywnym korzystaniu 
z dóbr. Rozwijają się różne formy konsumpcji 

wspólnej, które dotyczą konkretnych przedmio-
tów bądź usług: bezgotówkowa wymiana ubrań 
lub zabawek; przekazywanie przeczytanych już 
książek innym osobom; tworzenie wspólnej prze-
strzeni użytkowanej przez wszystkich mieszkań-
ców (kuchnia, pralnia, plac zabaw); odpłatne lub 
nieodpłatne dzielenie się przestrzenią mieszkalną 
lub zamiana domów (np. w czasie urlopu); społecz-
ne zbieranie funduszy na realizację określonego 
celu. Skala tego typu zachowań społecznych/
konsumenckich jest ogromna. W Stanach Zjedno-
czonych jest 80 milionów uczestników konsumpcji 

współpracującej, w Wielkiej Brytanii – 23 milio-
ny. Niektóre przedsięwzięcia tego typu stały się 
prawdziwym biznesem na globalna skalę jak Uber 
czy Airbnb. Alternatywna ekonomia wytworzyła 
swoją wirtualną walutę zwaną bitcoinem. Jest to 
pierwszy niekontrolowany przez żadną instytu-
cję finansową ani rząd pieniądz cyfrowy. W celu 
przeprowadzenia transakcji, użytkownicy platfor-
my P2P (peer-to-peer) przesyłają je między sobą 
przez Internet.

W tym zachwycie nad potencjałem ekonomii 
współdzielenia warto zauważyć, że w jej przypad-
ku wcale nie mamy do czynienia z nową ideą. Po-
dobne cechy zawierała na przykład tzw. rewolucja 
kontrkulturowa kontestująca hierarchiczny porzą-
dek społeczny, prymat posiadania pieniędzy na 
rzecz wspólnotowego gospodarowania, dzielenia 
się zasobami, podkreślająca wrażliwości ekologicz-
ną i międzyludzką. Przede wszystkim jednak dzie-
lenie się posiadanymi dobrami i wzajemna pomoc 
są społecznymi praktykami od zawsze stosowany-
mi w rodzinach czy wśród sąsiadów. Dzisiaj m.in. 
za sprawą mediów społecznościowych posiadamy 
tylko nowe narzędzia wykorzystania i połączenia 
potencjału więzi i relacji społecznościowych tych 
„starego typu” opartych na realnym sąsiedztwie 
z tymi „nowymi”, w których bezpośrednia stycz-
ność nie zawsze jest niezbędna.

Przyglądając się mechanizmom ekonomii współ-
dzielenia, już na pierwszy rzut oka widać zbież-
ność z założeniami ekonomii społecznej. Mimo to 
transfer technologii społecznościowej do sektora 
przedsiębiorczości społecznej jest bardzo powol-
ny. Ekonomia społeczna rozwija się tradycyjnie. 
Ważne jest przede wszystkim kupno maszyny, sa-
mochodu itp., a nie wykorzystanie relacji społecz-
nej będącej przecież na wyciągnięcie ręki, by dzię-
ki temu uzyskać efektywny dostęp do usługi lub 
produktu. Symptomem próby stosowania nowego 
podejścia w ekonomii społecznej są spółdzielnie 
socjalne tworzone przez młodych ludzi de facto 
nie będących wykluczonymi społecznie, ale po-
szukującymi alternatywnego sposobu życia z dala 
od mechanizmów komercyjnych. Poprzez decyzję 
o założeniu spółdzielni świadomie się „wykluczają” 
z klasycznie rozumianej kariery na rzecz budowa-
nia przedsiębiorstw i relacji wrażliwych społecznie. 
Z przeszczepieniem ekonomii współdzielenia do 

80
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sektora ekonomii społecznej nie radzi sobie także 
system wsparcia. Mechanizmy systemowe działają bo-
wiem przede wszystkim w instrumentalnej i sformali-
zowanej logice. To, co ważne w ekonomii współdziele-
nia, a więc elastyczne relacje oparte na zaufaniu, brak 
formalizmów i rozbudowanych procedur, zwinność 
działania, wirtualna komunikacja dla „systemu”, jest 
podejrzane. System żywi się procedurami, miernikami, 
standardami, kontrolami i ocenami. Podejmowanie 
decyzji i transakcji na podstawie nieformalnej relacji 
zaufania jest w kulturze opartej na przetargach – czyli 
faktycznie na braku zaufania – w najwyższym stopniu 
groźne i wymaga ukrócenia. 

Są jednak też okoliczności sprzyjające. Wiele przed-
siębiorstw w spontaniczny i chyba zbyt mało uświada-
miany sposób tworzy przestrzeń ekonomii współdzie-
lenia. Kawiarnie prowadzane przez PES-y są często 
naturalną przestrzenią budowania relacji i różnego ro-
dzaju transakcji dokonywanych na podstawie wzajem-
ności. Nie przyjmuje to jednak ekonomicznej obudowy 
i kalkulacji, przez co nie przekłada się na stabilizację 
ekonomiczną przedsiębiorców społecznych. Nad tym 
trzeba i można pracować. Adaptacja idei współdzie-
lenia na grunt ekonomii społecznej wymaga wzmoc-
nienia działań animacyjnych. To właśnie animatorzy 
OWES wydają się szczególnie predestynowani i do-
brze przygotowani do budowania społeczności, a to 
właśnie społecznościowe mechanizmy są podstawą 
tego nurtu gospodarki przyszłości. Potrzebne jest więc 
lepsze uświadomienie tej biznesowej roli animatorów 
oraz ukierunkowanie na pełnienie funkcji animatorów 
ekonomii dostępu. Bez tego ekonomia społeczna 
może nie uzyskać dostępu do ekonomii dostępu.

za sprawą mediów 
społecznościowych posiadamy 
narzędzia wykorzystania 
i połączenia potencjału więzi 
i relacji społecznościowych 
tych „starego typu” opartych 
na realnym sąsiedztwie 
z tymi „nowymi”, w których 
bezpośrednia styczność nie 
zawsze jest niezbędna

Fot. Gratisography
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Jak ocenia Pan rozwój ekonomii spo-
łecznej w Polsce? Co można uznać za 
osiągnięcia, a co za porażki systemu? 
Sukcesem na pewno jest stopniowy 
rozwój sektora ekonomii społecznej. 
Mamy – jak podaje GUS – ponad 1000 
działających spółdzielni socjalnych. Po-
jawiają się coraz częściej też inne formy 
prawne. Zbudowano wreszcie kawałek 
systemu pożyczkowego. Jednak całość 
funkcjonowania systemu infrastruktu-
ry finansowej pozostawia jeszcze wie-
le do życzenia. A to właśnie przesądza 
o  sukcesie czy porażce. Bez możliwości 
pożyczkowych na płynność, przedsię-
biorczość społeczna nie jest w stanie 

sprawnie funkcjonować. Jako porażkę 
– albo inaczej – niedoskonałość – zbyt 
mały udział samorządów jako instytucji 
mogącej zlecać realizację usług uży-
teczności publicznej. To olbrzymi nie-
wykorzystany obszar, mający zarówno 
wymiar ekonomiczny, jak i społeczny. 
Tu trzeba zmienić najwięcej. Zarówno 
w wymiarze systemowym, jak i kultu-
ry organizacyjnej. Syndrom „najniższej 
ceny” i przekonanie o potrzebie źle ro-
zumianej konkurencyjności spowodo-
wał, że mamy przed sobą lata pracy.

PRZYSZŁOŚĆ EKONOMII SPOŁECZNEJ 

- RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA

01

02

TEMAT NUMERU

CEZARY 
MIŻEJEWSKI

ŁUKASZ 
DOMAGAŁA

– Jak Pan ocenia rozwój ekonomii spo-
łecznej w Polsce?
– Trudne pytanie, ale spróbujmy. Ocena 
rozwoju ekonomii społecznej zależy od 
tego, jaką miarę do oceny stanu tego roz-
woju przyłożymy. Z jednej strony mamy 
politykę rządu, tj. krajowy program roz-
woju, mamy regionalne programy rozwoju 
ekonomii społecznej, a także na poziomie 
lokalnym pojawiają się przykłady takich 
gminnych programów. W regionach wy-
korzystywane są fundusze europejskie 
o znacznej wartości. W instytucjach pu-
blicznych samorządu lokalnego jest co-
raz więcej wiedzy o ekonomii społecznej. 
W każdym województwie mamy Ośrodki 
Wspierania Ekonomii Społecznej. Na roz-
wój ekonomii społecznej, licząc od cza-
su inicjatywy Wspólnotowej Equal lata 
2004–2006, wydajemy już drugi miliard. 
Czasem słyszę, że nasze osiągnięcia są im-
ponujące na tle innych krajów Europy. Tyle 
tylko, że rozwoju ekonomii społecznej nie 
można liczyć ilością wydanych pieniędzy 

lub powstałych dokumentów. Popatrzy-
my na dotychczasowe osiągnięcia z innej 
perspektywy, zadając sobie pytania: jaką 
jakość mają miejsca pracy w powstałych 
przedsiębiorstwach w społecznych; ile 
jest stabilnie działających przedsiębior-
stwo społecznych; jakim dysponują one 
kapitałem; czy przedsiębiorstwa społecz-
ne w ogóle akumulują kapitał, który jest 
niezbędny dla trwałości i rozwoju; czy 
i jakie są zapasy finansowe na działania 
reintegracyjne i inwestycje; jakie są obroty 
przedsiębiorstw społecznych; ile przed-
siębiorstw społecznych mających majątek 
trwały jest współwłaścicielem nierucho-
mości czy parków maszynowych itd.? Gdy 
odpowiemy sobie na te pytania, to obraz 
tych osiągnięć mocno blednie. 
– Chce Pan powiedzieć, że jest źle?
– Ja z natury jestem optymistą, ale spo-
tykam się z osobami, które zadają po-
wyższe pytania i w związku z tym mają 
dość krytyczną ocenę tego, co udało się 
dotychczas w Polsce zrobić. 
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Jak ocenia Pan działalność OWES? Co 
warto zmienić w obecnie funkcjonującym 
systemie? 
Funkcjonowanie OWES budziło zawsze kon-
trowersje. Mamy bowiem bardzo duży rozrzut 
jakości działania. Od podmiotów o wręcz mo-
delowym charakterze, do takich, których na-
leżałoby jak najszybciej pozbawić możliwości 
funkcjonowania w tym obszarze. Widać jed-
nak, że system, mimo że dość spójnie okre-
ślony, ma wiele wad, nad którymi trzeba po-
pracować. To chyba jedno z istotnych zadań 
intelektualnych. Myślę, że na jesieni warto 
po analizie audytów przeprowadzić dyskusję 
o zmianach w systemie – tak, aby wskaźniki 
nie przesłaniały nam działań. 

To, co jest dla mnie największym dorobkiem 
i osobistą motywacją, to konkretne osoby, 
ich rodziny, którym udało się wyjść z dołka, 
które w przedsiębiorstwie społecznym zna-
lazły pracę. Znam wiele osób, które czasem 
fundamentalnie zmieniły swoje życie. 
Mam osobiście wielki szacunek do ich od-
wagi, wyborów i podjętych wyzwań. 
– A jak Pan ocenia działalność OWES?
– Mam wielki szacunek do osób, które pra-
cują w OWES-ach, bezpośrednio poma-
gając przyszłym przedsiębiorcom społecz-
nym. Powołanie do życia przedsiębiorstwa 
społecznego (stowarzyszenia, spółdzielni 
socjalnej) to niewątpliwie duże wyzwanie. 
Trzeba pamiętać, że stawką jest życie i byt 
konkretnych osób i ich rodzin. Pomagając, 
dotykamy różnych problemów – od uzależ-
nień, przemocy w rodzinie, niepełnospraw-
ności, biedy, po wyzwania, przed którymi 
stoją osoby wychodzące z więzienia. W mi-
nionym roku jedna z osób, której pomagali-
śmy, targnęła się na swoje życie. 
– Co warto zmienić?
– Mam wrażenie, że nie potrafimy wyjść 
poza model, który wyrósł na doświadcze-
niach wspierania przez Powiatowe Urzędy 
Pracy podejmowania indywidualnej działal-
ności gospodarczej, tzn. osoba bezrobotna 
dostaje bezzwrotną dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej. Tyle że w syste-

mie wsparcia ekonomii społecznej mamy 
do czynienia z małymi, kilkuosobowymi 
grupami bezrobotnych. Taki model jest 
de facto polityką zatrudnienia socjalnego 
w działalności gospodarczej, z góry przy-
gotowany na działalność mikro. A to prze-
cież nie jedyny możliwy model, który jest 
obarczony ze swej natury licznymi ogra-
niczeniami. Podam przykład dobrze obra-
zujący proporcje, o których mówię. Gdy-
by politykę państwa dotyczącą wsparcia 
przedsiębiorczości ograniczyć do pomocy 
PUP przy zakładaniu indywidualnej dzia-
łalności gospodarczej i koniec, to co mo-
glibyśmy powiedzieć o takiej polityce? Na 
pewno, że ma ona bardzo ograniczony 
charakter odnoszący się wyłącznie do in-
terwencji w rynek pracy. Przy ustanawia-
niu przed laty polityki rozwoju ekonomii 
społecznej, ambicje były zdecydowanie 
większe, chodziło wówczas o rozwój ca-
łego sektora gospodarki społecznej. O ile 
w kwestii wsparcia zatrudnienia socjal-
nego w przedsiębiorstwach społecznych 
mamy pewne sukcesy, o tyle trudno 
mówić o efekcie tworzenie sektora go-
spodarki społecznej jako części całości 
gospodarki. Oczywiście papier wszystko 
przyjmie, ale tak naprawdę to wyzwanie 
dopiero przed nami. 
– Powiedział Pan, że ten model two-
rzenia przedsiębiorstw mógłby być 
inny, jaki ? 
– Nie chodzi o to, by go zmienić, bo ten 
jest niedobry, chodzi o to by możliwe 
były inne, bardziej elastyczne i dosto-
sowane do już istniejących podmio-
tów, które mają większy potencjał niż 
grupy założycielskie. Popatrzmy np. na 
potencjał oddziałów terenowych Brata 
Alberta, Caritasu itd. Organizacji po-
zarządowych jest w Polsce ponad 100 
tyś., różnego rodzaju spółdzielni też jest 
dużo, mam przekonanie, że nie wyko-
rzystujemy tego potencjału m.in. opisa-
ny model jest jedną z barier. Co gorsza, 
system jest tak skonstruowany, że nie 
ma miejsca na szukanie innego modelu 
wsparcia, tj. tworzenia lub przekształca-
nia się i rozwoju przedsiębiorstwa spo-
łecznego. 

Spokojnie potrafię sobie wyobrazić taki 
model, w którym jedna z wymienionych 
organizacji dostaje dotacje na podjęcie 
lub rozwój działalności gospodarczej, 
przez rok z tych pieniędzy remontuje 
jadłodajnie i hostel, a dopiero po roku 
szuka ludzi do pracy w niej. W obecnym 
modelu to w praktyce niemożliwe. 
– Co jeszcze warto zmienić? 
– Ucieknę trochę od propozycji poja-
wiających się w pracach nad Ustawą 
o przedsiębiorczości społecznej, o któ-
rych słyszę, bo to na odrębną rozmowę. 
Zaznaczę tylko, że dokładnie rok temu 
minister Michałkiewicz obiecał publicz-
nie otwarte konsultacje założeń tej no-
wej ustawy. To bardzo ważne, ponieważ 
to właśnie etap konsultacji założeń jest 
czasem na głęboką analizę i jest też klu-
czowym momentem, w którym ma się 
realny wpływ na kształt nowego prawa 
o tak fundamentalnym znaczeniu. 
Wracając do pytania, to, co mnie bardzo 
niepokoi, to system certyfikacji i jego 
przeregulowanie. Przeregulowanie do-
tyczy nie tylko samego sytemu certy-
fikacji, ale ograniczę się tylko do syste-
mu akredytacji. Przyglądałem się wielu 
procesom standaryzacji, brałem udział 
tworzeniu standardów przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz jestem współautorem 
systemu standaryzacji Sieci SPLOT – fe-
deracji centrum wpierania organizacji po-
zarządowych. Te doświadczenia pozwa-
lają mi postawić dwie tezy – że proces 
standaryzacji to niełatwe wyzwanie oraz 
że system akredytacji już dawno skręcił 
w złą stronę. Jest zdecydowanie prze-
regulowany. I nie chodzi mi o wytykane 
niespójności, ale o fakt, że bardzo często 
wiąże on ręce w codziennym działaniu 
i pracy. 
– Rozumiem, że potrzebna jest deregu-
lacja systemu akredytacji? 
– Tak, to na pewno. Standaryzacja pod-
miotów i usług społecznych powinna 
opierać się na fundamentach i zasadach, 
które chroniłyby przed nadmiarową biu-
rokracją. Po to powierzamy prowadzenie 
OWES-ów podmiotom niezaliczanym do >
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administracji publicznej, by 
czerpać garściami z ich cech 
elastyczności, szybkości, 

przestrzeni na kreatywność. Jak obserwuję 
system akredytacji czy wytyczne, to mam 
wrażanie, że robimy wszystko, by OWES-y 
upodobnić do administracji publicznej, obar-
czając je podobnymi ograniczeniami. Nie 
tylko jest to nieefektywne i kosztowne, ale 
wręcz uniemożliwia skuteczne wchodzenie 
w przestrzeń, która rządzi się innymi reguła-
mi – przestrzeń pozwalającą na przedsiębior-
czość i niekonwencjonalną pomoc kierowaną 
do grup, którym chcemy pomagać. Po dru-
gie, każdy system standaryzacji i certyfikacji 
powinien tworzyć standard minimalny i stan-
dard rekomendowany, a co najważniejsze – 
być spięty z systemem wsparcia i pomocy 
w spełnianiu standardu. Powinien nagradzać 
za spełnianie standardów, dając środki na 
rozwój lub wspierać tych, co mają braki, da-
jąc środki na ich zniwelowanie. Wydaje mi 
się, że w obecnym systemie te powiązania 
są iluzoryczne lub pozostają na poziomie po-
stulatu. I ostatni element, każdy system stan-
daryzacji usług społecznych powinien być 
oparty na jakimś katalogu zasad i wartości, 

który nadaje kierunek, pozwala na właściwe 
interpretacje zapisów, np. że pomoc ma nie 
uzależniać odbiorców, że dobro osób, któ-
rym pomagamy jest wartością nadrzędną. Co 
później np. oznacza, że nie podkładamy im 
do podpisania umów, które jeśli im się noga 
powinie, spowodują, że wpadną w jeszcze 
większe problemy finansowe niż mają i jeśli 
zrobiono odstępstwo od zapisów akredytacji, 
by skutecznie pomóc, to liczy się to danej or-
ganizacji prowadzącej OWES na plus, a nie 
na minus. Nowoczesne systemy akredytacji 
wzmacniają, motywują, budują kompetencje, 
ustalają minimalne standardy, dając zarazem 
przestrzeń na szukanie nowych rozwiązań. 
Jak jest obecnie – wszyscy wiemy. 
Jak finansować rozwój ekonomii społecz-
nej w przyszłości?
Tu nic nowego nie powiem. Rozwój ten musi 
być oparty na stabilnej polityce państwa, ma-
jącej zachęty, by angażować środki prywatne 
i – co najważniejsze – tworzyć takie warunki 
by przedsiębiorstwa społeczne mogły akumu-
lować kapitał niezbędny dla rozwoju i działań 
społecznych. Bez tego nawet stworzenie pół-
otwartego systemu kontraktowania usług spo-
łecznych nie da spodziewanych efektów. 

Czy system standaryzacji 
(akredytacji) jest dobrym 

pomysłem i czy się sprawdza? 
Tak. Ten system pozwala nam na podwyż-
szanie jakości. Choć nie ukrywam, że jest 
on nadal w powijakach i nie stanowi jesz-
cze wystarczającej zapory przed bylejako-
ścią. Niestety, to pokłosie rozmontowania 
całego mechanizmu blisko trzy lata temu. 
Od tamtego czasu odbyliśmy długą drogę, 
ale straciliśmy masę czasu, trochę chro-
niąc system przed ingerencją polityków, 
a to odbiło się na jakości. 
Jak powinno wyglądać z Pana punktu wi-
dzenia finansowanie ES w przyszłości?
Zdecydowanie powinno być bardziej 
zróżnicowane finansowo. Środki europej-

skie nas rozleniwiły, powodując czasem 
postawę czysto konsumpcyjną. Wydaje 
się, że przed nami wiele zmian prawnych 
w tym zakresie. Ale najważniejsze, na co 
chciałbym zwrócić uwagę, to to, że mito-
logiczne dotacje (które powinny pozostać 
dla osób zagrożonych wykluczeniem) nie 
tworzą systemu ekonomii społecznej. 
Mogą go wspomóc. Najistotniejszym 
jest takie poszerzenie rynku – zwłaszcza 
rynku usług – które umożliwi wszystkim 
chętnym rozwój i będzie tworzyło miejsca 
pracy. Otwarcie samorządu na ekono-
mię społeczną to olbrzymie możliwości. 
To stworzy rozwój ekonomii społecznej, 
a nie kilkadziesiąt dotacji. I o tym warto 
pamiętać. 

TEMAT NUMERU

dokończenie z 23 strony>

Funkcjonowanie 
OWES budziło 
zawsze kontrowersje. 
Mamy bowiem bardzo 
duży rozrzut jakości 
działania. 
CEZARY MIŻEJEWSKI

Po to powierzamy 
prowadzenie OWES-
ów podmiotom 
niezaliczanym 
do administracji 
publicznej, by czerpać 
garściami z ich 
cech elastyczności, 
szybkości, przestrzeni 
na kreatywność. 
ŁUKASZ DOMAGAŁA

JEDNYM 
ZDANIEM

•••
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02
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W TYM WYDANIU „BIULETYNU SIECI OWES” 

PRZYGLĄDAMY SIĘ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW 

Z DWÓCH WOJEWÓDZTW – MAZOWIECKIEGO 

I  ŁÓDZKIEGO.

Na terenie całej Polski 
działa 57 akredytowanych 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, które łączy 
wspólny cel 

– pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz udzielenie wsparcia 
podmiotom ekonomii społecznej (PES) 
i przedsiębiorstwom społecznym (PS) 
poprzez wzmacnianie ich potencjału. 
Pomimo jednorodnej idei, istnieją między 
nimi pewne różnice, chociażby w postaci 
obszarów działalności poszczególnych 
ośrodków, ich liczby w danym regionie czy 
rezultatów pracy. 

OŚRODKI WSPARCIA 

EKONOMII  SPOŁECZNEJ

PREZENTACJE

MAZOWIECKIE

ŁÓDZKIE
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12,5 TYS.  ZŁ TO 

ŚREDNIA KWOTA 

DOTACJI NA 

UTWORZENIE 

JEDNEGO MIEJSCA 

PRACY W PRZEDSIĘ-

BIORSTWIE 

SPOŁECZNYM NA 

MAZOWSZU.

Każdy z ośrodków wsparcia ekonomii spo-
łecznej w swoim planie działania przewi-
duje założenie miejsc pracy w nowych oraz 
w już istniejących przedsiębiorstwach spo-
łecznych. 
Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez 
Fundację Fundusz Współpracy, pomógł w stworzeniu 110 miejsc pracy (od 
2016 roku). Licząc okres funkcjonowania OWES, liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem to już ponad 170, z czego dzięki jego wsparciu 
powstało 50 nowych przedsiębiorstw społecznych (wliczając w to podmioty 
powstałe w wyniku przekształcenia/ekonomizacji). Dzięki animacji mOWES 
zostały utworzone już 23 partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej (8 w obecnej perspektywie). Fundacja Fundusz Współpracy nie zwalnia 
tempa. Od roku 2016 realizuje zgodnie z założonym planem działania mające 
na celu utworzenie łącznie 180 nowych miejsc pracy w trzech subregionach: 
radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. 
W województwie mazowieckim działają także OWES-y będące projektami 
partnerskimi. Jednym z nich jest OWES – BORIS FISE, który swoje wsparcie 
oferuje przedsiębiorstwom i podmiotom ekonomii społecznej w subregionie 
warszawsko-zachodnim. W wyniku działalności tego ośrodkama zostać utwo-
rzonych 60 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a 12 organizacji 
pozarządowych już istniejących lub nowo utworzonych ma prowadzić działal-
ność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. 

Stowarzyszenie BORIS i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) 
razem z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) od 2016 
roku prowadzą także OWES na terenie Warszawy i w subregionie warszaw-
sko-wschodnim. W ramach projektu planowane jest zwiększenie o 120 liczby 

PREZENTACJA OWES

MAZOWIECKIE
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wyszkowski	

żuromiński	

sierpecki	

przasnyski	
ostrołęcki	

ciechanowski	

makowski	

płoński	płocki	

Płock	

Ostrołęka	

gostyniński	

pułtuski	

nowodworski	

sochaczewski	

ostrowski	

mławski	

legionowski	
wołomiński	

węgrowski	

sokołowski	

siedlecki	

Siedlce	

łosicki	
miński	

garwoliński	

otwocki	

Warszawa	
warszawski	

zach.	
pruszkowski	

grodziski	

żyrardowski	 piaseczyński	

grójecki	

białobrzeski	 kozienicki	

przysuski	

szydłowiecki	

zwoleński	

lipski	

radomski	

Radom	

Podregion	ostrołęcki	
Lider:	Fundacja	Fundusz	Współpracy	

Podregion	siedlecki	
Lider:	Fundacja	Rozwoju	
Społeczeństwa	
Obywatelskiego	

Podregion	ciechanowski	
Lider:	Fundacja	Fundusz	
Współpracy	

Podregion	płocki	
Lider:	Centrum	Innowacji	
Społeczeństwa	Informacyjnego	

Podregion	warszawski	zachodni	
Lider:	Stowarzyszenie	Biuro	Obsługi	
Ruchu	Inicjatyw	Społecznych	BORIS	

Podregion	warszawski	wschodni	
Lider:	Fundacja	Inicjatyw	
Społeczno	-	Ekonomicznych	

Podregion	radomski	
Lider:	Fundacja	Fundusz	Współpracy	

Podregion	m.	st.	Warszawy	
Lider:	Fundacja	Inicjatyw	Społeczno-	
Ekonomicznych	

Woj.	mazowieckie	w	podziale	na	podregiony	wraz	ze	wskazaniem	Lidera	OWES	
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miejsc pracy w istniejących i nowo powstałych 
PS. W przypadku działalności tego ośrodka jest 
się czym chwalić. Dzięki oferowanemu wsparciu 
w powstałej w roku 2017 Spółdzielni Socjalnej „Na-
sielszczanie” do tej pory zostało utworzonych już 
ponad 30 miejsc pracy, na których zatrudnione są 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wiele 
z nich było wcześniej uczestnikami warsztatów 
terapii zajęciowej. W tym samym roku wspierana 
przez OWES od około 5 lat Spółdzielnia Socjalna 
„Margines” utworzyła drugi na mapie Warszawy 
punkt gastronomiczny – Lokal Dela Krem, będą-
cy jednocześnie pierwszą wegańską stacjonarną 
cukiernią w stolicy. Kolejne sukcesy przyniósł także 
rok 2018 – powstała pierwsza w Polsce restauracja 
w ciemności „Different” zatrudniająca na stano-
wisku kelnerów osoby niewidome. Restauracja ta 
utworzona została przez posiadającą status przed-
siębiorstwa społecznego Fundację Pomocy Rodzinie 
„Człowiek w potrzebie”. 

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
razem ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL i Wyższą Szkołą Pedago-
giczną im. Janusza Korczaka w Warszawie prowa-

dzi OWES	Mazowsza	Płockiego. W okresie od 
lipca 2016 r. do chwili obecnej zostały utworzone 
44 miejsca pracy, powstało 6 nowych spółdzielni 
socjalnych. Ogółem objętych wsparciem zostało 
483 osoby, w tym 285 zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu OWES 
powstało 18 stowarzyszeń, zorganizowanych zo-
stało 36 inicjatyw lokalnych, zawartych zostało 16 
partnerstw. W projekcie uczestniczy 67 podmiotów 
ekonomii społecznej. Jedną z sześciu powstałych 
spółdzielni socjalnych jest „Wioska Słowiańska”. 
Założona została przez dwie osoby prawne – Sto-
warzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze 
Ostrowy” i Gminę Gozdowo. Spółdzielnia utworzy-

MAZOWIECKIE

Zespół mOWES

Zespół OWES Siedlce
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ła 6 miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły się 
pracy opiekunek środowiskowych i animatorek społeczno-
-kulturalnych. W spółdzielni świadczone są usługi opiekuń-
cze nad osobami starszymi i osobami niesamodzielnymi. 
„Wioska Słowiańska” oferuje również działania edukacyjne 
kierowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstało 
gospodarstwo edukacyjne, w których uczestnicy zdobywają 
wiedzę na temat dawnych maszyn i sprzętów gospodar-
stwa domowego oraz poznają techniki rzemiosła. 

Równie dobre wyniki swojej działalności osiąga tak-
że OWES	Siedlce prowadzony przez FRSO razem ze 
Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Krzesku i Biurem Rachunkowym M. Bobryk, O. Micha-
łowska W ramach projektu planowane jest założenie 60 
nowych miejsc pracy. Jak informują realizatorzy – Przedsię-
biorstwa społeczne z naszego terenu radzą sobie znakomi-
cie, 5 z nich otrzymało tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii 
Społecznej. OWES Siedlce został koordynatorem pierwsze-
go na Mazowszu Klastra Ekonomii Społecznej, zainicjowa-
nego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, po 
szeregu współorganizowanych przez nas wizyt studyjnych, 

które unaoczniły potencjał naszego subregionu. Co ciekawe, 
OWES Siedlce inspiracje do pracy czerpie z historii działań 
społecznych na danym terenie – Dowiadując się, czego 
dokonali pradziadkowie, prawnukowie nie chcą być gorsi. To 
działa! – przyznają. 
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Rejs organizowany przez 
Fundację Ja Wisła z Warszawy

mazowieckie 
OWES-y

LIDER PARTNERZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

mOWES (Mazowiecki 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej)

Fundacja Fundusz 
Współpracy

----- • Subregion ciechanowski, tj. 
powiaty ciechanowski, płoński, 
pułtuski, mławski, żuromiński • 
Subregion ostrołęcki tj. powiaty 
ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrow-
ski, przasnyski, makowski, wy-
szkowski • Subregion radomski, 
tj. powiaty białobrzeski, kozie-
nicki, zwoleński, lipski, radomski, 
szydłowiecki oraz przysuski

OWES – BORIS FISE Stowarzyszenie Biu-
ro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecz-
nych BORIS

Fundacja Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych FISE

Subregion: warszawsko-zachod-
ni; powiaty Pruszkowski; żyrar-
dowski; grójecki, sochaczewski, 
grodziski, piaseczyński

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w subregionach: 
m.st. Warszawa 
i warszawsko-
wschodnim

Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekono-
micznych

Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego i Stowa-
rzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych BORIS

Subregion Warszawa i warszaw-
sko-wschodni; powiaty: nowod-
worski, otwocki, miński, garwo-
liński, legionowski, wołomiński, 
m.st. Warszawa.

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
Mazowsza Płockiego

Stowarzyszenie 
Centrum Innowa-
cji Społeczeństwa 
Informacyjnego 
w Płocku

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej 
Cal w Warszawie; Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna im. Janusza 
Korczaka w Warszawie

Subregion płocki; Płock oraz 
powiaty: płocki, sierpecki i go-
styniński

OWES Siedlce Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 
(FRSO)

1. Stowarzyszenie Ośrodek 
Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Krzesku 2. Biuro Rachunkowe 
M. Bobryk, O. Michałowska 
jako Partnera

Subregion siedlecki; powiaty: 
łosicki, sokołowski, węgrowski, 
siedlecki, m. Siedlce.
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OD 2016 ROKU 

POWSTAŁO 37 

NOWYCH MIEJSC 

PRACY W PRZEDSIĘ-

BIORSTWACH  

SPOŁECZNYCH.

W Łodzi działają trzy Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej realizujące 
obecnie cztery projekty związane 
z tworzeniem nowych miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych. 

Jednym z nich jest OWES Centrum Klucz prowadzony od roku 2011 
przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). Celem projektu 
jest utworzenie w terminie od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2020 r. 
72 nowych i trwałych miejsc pracy. Ośrodek dostarcza liderom podmiotów 
ekonomii społecznej, biznesu i administracji publicznej wiedzę, narzędzia 
i kontakty do kreowania zaufania, współpracy i zysków. Działania Centrum 
Klucz przyczyniają się do tego, że przedsiębiorstwa społeczne , organizacje 
pozarządowe czy społeczności lokalne rozwijają się mądrzej. Ośrodek ten 
specjalizuje się głównie we wzmacnianiu liderów organizacji obywatelskich 
w pozyskiwaniu środków z czterech źródeł, tj. od darczyńców indywidualnych, 
instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej. W szczegól-
ności wspierają te organizacje, których nikt nie chce sponsorować ze względu 
na ich kontrowersyjne cele i metody działania, np. takie, które zamiast napra-
wiać skutki problemów, zapobiegają przyczynom ich powstawania. Ciężka 
praca, którą realizatorzy wkładają, aby działania projektu okazały się skutecz-
ne, nagrodzona jest świetnymi efektami – od 2016 roku powstało 37 nowych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Jednym z nich jest Spółdziel-
nia Socjalna „Zielone Pabianice” utworzona przez Urząd Miasta w Pabianicach 
oraz Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia. W zakres wykonywanych 
usług spółdzielni wchodzą m.in.: koszenie trawników, przycinanie krzewów 
i drzew, grabienie i wywóz liści, odśnieżanie chodników, parków, dachów itp. 

PREZENTACJA OWES

ŁÓDZKIE
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subregion I województwa łódzkiego 
Lider: Fundacja Instytut Spraw 
Obywatelskich (INSPRO) 

Woj. łódzkie w podziale na podregiony wraz ze wskazaniem Lidera OWES 

subregion II województwa 
łódzkiego 
Lider: Stowarzyszenie Wsparcie 
Społeczne „Ja-Ty-My”

subregion III województwa 
łódzkiego 
Lider: Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich OPUS

subregion IV województwa 
łódzkiego 
Lider: Fundacja Instytut Spraw 
Obywatelskich (INSPRO)

Jak przyznaje prezes spółdzielni – pan Mirosław Kołodziejczyk – utworzenie 
spółdzielni socjalnej było domknięciem systemu, który działa w Pabianicach od 
wielu lat. OWES Centrum Klucz pomaga także – jak wcześniej wspomniano 
– rozwijać się już istniejącym przedsiębiorstwom społecznym. Przykładowo, 
w Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” z Rawy Mazowiec-
kiej utworzono 6 nowych miejsc pracy. Dzięki nim spółdzielnia jeszcze efek-
tywniej realizuje liczne zlecenia, w tym m.in.: przygotowanie posiłków dla szkół, 
prowadzenie usług cateringowych, budowlanych, gospodarczych i pielęgnację 
terenów zielonych.
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ŁÓDZKIE

Drugi	projekt	w	województwie	łódzkim,	realizowany	jest	przez	Ośrodek	
Wsparcia	Ekonomii	Społecznej	Ja-Ty-My,	prowadzony	jest	przez	Stowa-
rzyszenie	Ja-Ty-My.	Jego głównym celem jest założenie 85 nowych i trwa-
łych miejsc pracy w sektorze ES , umożliwiających osobom zagrożonym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym wejście lub powrót na rynek pracy 
oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjo-
nowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji doświadczenia zawodowego 
kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy. OWES Ja-Ty-My oferuje 
wsparcie: finansowe na tworzenie miejsc pracy, doradczo-szkoleniowe 
oraz usług biznesowych przyczyniających się do poprawy efektywności 
ekonomicznej istniejących PS. A co można powiedzieć o dotychczasowych 
osiągnięciach ośrodka? Spółdzielnie socjalne powstałe przy wsparciu tego 
OWES-u działają w różnych branżach. Ciekawym przykładem przedsię-
biorstwa jest Spółdzielnia Socjalna POP założona przez szóstkę przyja-
ciół, która stworzyła nowe miejsce w Łodzi – pub kulturalny POP’N’ART. 
Organizowane są w nim koncerty, wystawy i wernisaże. Serwuje się tam 
pyszne jedzenie, które można zjeść na miejscu lub wziąć na wynos. Panuje 
tam wyjątkowy klimat, który tworzony jest między innymi przez komiksowy 
wystrój pubu. Innym przedsiębiorstwem, którym może się pochwalić Sto-
warzyszenie Ja-Ty-My, jest Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu. Jest 
to miejsce, w którym osoby z  niepełnosprawnością – ze stwierdzonym 
autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną – mają 
możliwość powrotu na rynek pracy przez udział w rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, a także monitoring instruktorów zawodu i liczne szkolenia. 
Zakład posiada bogatą ofertę usług gastronomicznych. Będąc w Łowiczu, 
z całą pewnością warto odwiedzić to miejsce. 
Centrum	Promocji	i	Rozwoju	Inicjatyw	Obywatelskich odpowiedzialne 
jest za rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w III subregionie wo-
jewództwa łódzkiego obejmującego powiaty: piotrkowski, radomszczański, 
pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki, bełchatowski oraz miasto 
Piotrków Trybunalski. Instytucja, jak wszystkie w województwie, współ-
pracuje z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę 
podmiotów ekonomii społecznej. Planowane efekty działań tego OWES-u 
to m.in. utworzenie 73 nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w de-
finicji przedsiębiorstwa społecznego, w tym zapewnienie 7 miejsc pracy 
osobom niepełnosprawnym, planowany jest też wzrost obrotów PS o 5%. 
W zamierzeniu 150 PES ma zostać objętych wsparciem. 
Czwartym projektem prowadzonym w województwie łódzkim jest ŁOWES	
–	Łódzki	Ośrodek	Wsparcia	Ekonomii	Społecznej. Realizowany jest on 
w partnerstwie przez trzy wcześniej wymienione instytucje, tj. Fundację 
INSPRO, Stowarzyszenie Ja-Ty-My i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich (OPUS). Celem ŁOWES-u jest utworzenie w terminie od 
stycznia 2018 r. do końca grudnia 2020 r. 73 nowych i trwałych miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych w Łodzi – 45 miejsc pracy w no-

• wsparcie finansowe 
na tworzenie miejsc 
pracy

• wsparcie doradczo-
szkoleniowe

• usługi biznesowych 
przyczyniające się do 
poprawy efektywności 
ekonomicznej 
istniejących PS
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wopowstałych przedsiębiorstwach społecznych 
lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształ-
conych w PS oraz 28 miejsc pracy w istniejących 
PS. W przypadku projektu partnerskiego niezwy-
kle ważny jest podział obowiązków, który w tym 
przypadku prezentuje się następująco: Lider, czyli 
Fundacja INSPRO, odpowiedzialny jest za wzmac-
nianie potencjału już istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstw społecz-
nych. Z kolei partnerzy – Stowarzyszenie Ja-Ty-My 
oraz Centrum OPUS – odpowiadają kolejno za 
tworzenie miejsc pracy w nowych i  istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych oraz za animację 
i zakładanie nowych podmiotów ekonomii spo-
łecznej, a także wspieranie początkowej przygody 
z przedsiębiorczością społeczną.

Jak pokazują powyższe przykłady, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej nie próżnują, a ich praca przynosi trwałe i znaczą-
ce efekty. Działalność w dziedzinie ekonomii społecznej świetnie podsumowuje wypowiedź pani Aleksandry Podkońskiej, 
doradcy ogólnego OWES: 
Myślę, że ekonomia społeczna nie jest dla wszystkich, ale dla osób,  które osiągnęły już coś w swoim życiu… Mamy takie przy-
padki osób, które prowadziły tradycyjne biznesy i dotarły do takiego momentu, w którym poczuły się wypalone. Stwierdziły, 
żeby otworzyć jakiś nowy rozdział w swoim życiu, chcą zrobić coś na rzecz innych ludzi… i to są dla nas bardzo cenne osoby. 
Dzięki nim, te przedsiębiorstwa społeczne działają sprawnie, ponieważ mówimy tu o wspieraniu osób zagrożonych ubóstwem 
czy wykluczeniem społecznym. To najczęściej nie są osoby, które same są w stanie stworzyć przedsiębiorstwo czy nim zarzą-
dzać.  w momencie kiedy do takich osób dołączymy takiego profesjonalnego menadżera, który ma w sobie tę żyłkę biznesową, 
ale też chęć rozwijania jakiejś misji społecznej – to wówczas mamy całość, która jest w stanie dobrze funkcjonować.

Fo
t. 

G
ra

tis
og

ra
ph

y

łódzkie OWES-y LIDER PARTNERZY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
Centrum KLUCZ

Fundacja Instytut 
Spraw Obywatel-
skich (INSPRO)

----- subregion i województwa łódz-
kiego; powiaty: łódzki-wschodni, 
pabianicki, łaski, zduńskowolski, 
rawski, tomaszowski, opoczyński

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
JA-TY-MY

Stowarzyszenie 
Wsparcie Społeczne 
„Ja-Ty-My”

----- subregion II województwa łódz-
kiego; powiat brzeziński, powiat 
łęczycki, powiat łowicki, powiat 
poddębicki, powiat kutnowski, 
powiat zgierski, powiat skiernie-
wicki, miasto Skierniewice

OWES Region Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich 
OPUS

----- subregion III województwa 
łódzkiego; powiaty piotrkowski, 
miasto Piotrków Trybunalski, 
radomszczański, pajęczański, 
wieluński, wieruszowski, sieradz-
ki i bełchatowski.

Łódzki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej

Fundacja Instytut 
Spraw Obywatel-
skich (INSPRO)

• Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich OPUS
• Stowarzyszenie Wsparcie 
Społeczne „Ja-Ty-My”

subregion IV województwa łódz-
kiego; miasto Łódź
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OWES/Partnerzy
 obszar 
działalności

okres realizacji 
projektu

Budżet 
projektu 
(w mln 
złotych)

średnia 
wartość 
dotacji 
na jedno 
miejsce 
pracy

Średnia 
wartość 
wsparcia 
pomo-
stowe-
go na 
osobę

plano-
wana 
liczba 
utwo-
rzonych 
miejsc 
pracy

www/e-mail

Mazowiecki	OWES / Fundacja Fundusz Współpracy
subregion: 
ciechanowski,	
ostrołęcki,	radomski

od 02.05.2016 
do 31.12.2019

8,6 11 500 900 180           www.mowes.pl
mowes@mowes.pl

OWES	Mazowsza	Płockiego / Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowa-
rzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
subregion: 
płocki

od 01.07.2016
do 30.06.2019

2,9 15 000 1000 60 www.owes.eu
beata.puda@wp.pl

OWES	Siedlce / Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (lider), Stowarzyszenie Ośrodek Kulury 
i Animacji Lokalnej, Biuro Rachunkowe M. Bobryk, O. Michałowska
subregion: 
siedlecki

od 01.02.2016
do 31.01.2019

2,7 13 000 600 60 stanislawowska.k@gma-
il.com; pfraczak@frso.pl; 
biuro@krzesk.pl;

OWES	-	BORIS	FISE	/ Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (lider), Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
subregion: 
warszawski-zach.

od 01.04.2016
do 31.03.2019

2,4 14 400 800 60 boris@boris.org.pl

OWES	w	subregionach:	m.st.	Warszawa	i	warszawsko-wschodnim	/ Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych BORIS
subregion: 
Warszawa,	
warszawski-wsch.

od 01.03.2016
do 28.02.2019

4,7 14 400 1300 120 www.owes.warszawa.pl
mciszewska@fise.org.pl

OWES	Centrum	KLUCZ / Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
subregion 
I	województwa	
łódzkiego

od 01.01.2018 
do 31.12.2020

5,2 20 000 1300 72 www.centrumklucz.pl
kontakt@inspro.org.pl

OWES	„Ja-Ty-My” / Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My”
subregion 
II	województwa	
łódzkiego

od 01.01.2018 
do 31.12.2020

6,6 20 000 2000 85 www.wsparciespolecz-
ne.pl; biuro@wsparcie-
spoleczne.pl,

OWES	Region / Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
subregion 
III	województwa	
łódzkiego

od 01.01.2018 
do 31.12.2020

6,4 20 000 2000 73 www.opus.org.pl
mhibner@opus.org.pl; 
opus@opus.org.pl

Łódzki	OWES	/ Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) (lider), Centrum Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelksich OPUS, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My”
subregion 
IV	województwa	
łódzkiego	-	miasto	
Łódź

od 01.01.2018 
do 31.12.2020

6,7 20 000 2000 73 www.wsparciespolecz-
ne.pl; biuro@wsparcie-
spoleczne.pl,
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ULA PODURGIEL

SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII 

SPOŁECZNEJ

Szczere chęci i poczucie misji to zdecydowanie za mało, aby 
praca przedsiębiorstwa nie zakończyła się wraz z okresem 

wsparcia OWES-u. Potrzeba przede wszystkim partnerów z od-
powiednimi kompetencjami. W tym celu Stowarzyszenie Adelfi 
zorganizowało cykl szkoleń dla Liderów Ekonomii Społecznej. 

Prowadzenie działalności zarówno nieodpłat-
nej statutowej, jak i odpłatnej w organizacjach 
pozarządowych jest dużym wyzwaniem. 
Potrzebne są kompetencje w wielu dziedzi-
nach, takich jak: zarządzanie, finanse, prawo 
czy praca zespołowa. W przypadku przedsię-
biorstw społecznych wymagania te są jeszcze 
wyższe. Same umiejętności organizacyjno-za-
rządcze i sprzedażowe nie wystarczają. Musimy 
także wiedzieć, jak pracować ze szczególnymi 
członkami zespołów tych przedsiębiorstw – 
z pracownikami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym.

 Nieraz doświadczyliśmy, że szczere chęci 
i poczucie misji to zdecydowanie za mało, aby 
praca przedsiębiorstwa nie zakończyła się wraz 
z okresem wsparcia OWES-u. Potrzebowaliśmy 
partnerów już działających w terenie. Postano-
wiliśmy zatem znaleźć i wzmocnić kapitał spo-
łeczny w postaci lokalnych aktywistów i lide-
rów. Mieliśmy przeczucie, że będziemy w stanie 
odpowiedzieć na nasze wzajemne potrzeby. 

Wielu działaczom społecznym brakuje stabili-
zacji, poczucia, że działania można zaplanować 
i przewidzieć na dłuższy czas niż daje kilkuty-
sięczny grant z gminy lub zapał wolontarystycz-
ny środowiska, które po każdej akcji potrzebuje 
kilkumiesięcznej przerwy.
 z doświadczenia możemy powiedzieć, że 
ekonomia społeczna jest narzędziem rozwoju, 
co prawda niełatwym, ale na pewno skutecz-
nym i dającym wiele możliwości. Dlaczego tak 
twierdzimy? Po pierwsze społeczność może 
tworzyć potrzebną infrastrukturę, po drugie – 
dbać o wyrównywanie szans rozwoju mieszkań-
ców, po trzecie – sieciować, integrować i dawać 
poczucie bezpieczeństwa środowisku. 
Działający w terenie liderzy już są wyposażeni 
w wiele kompetencji – są sprawni i skuteczni, 
otwarci oraz nastawieni na rozwój. Naszym 
zadaniem było dodanie do tego nowych 
umiejętności, popracowanie nad wiedzą oraz 
postawą liderów. W  tym celu zaplanowaliśmy 
cykl szkoleń dla Liderów Ekonomii Społecz-
nej (było to pięć dwudniowych warsztatów). 
W ich trakcie budowaliśmy wśród uczestników 
otwartość na rozwój i zmiany, uczyliśmy sztuki 
rozmowy i współpracy. Celem szkoleń było 
także nauczenie uczestników, jak wynajdować 
potencjał ekonomiczny w organizacjach oraz jak 
go wykorzystać, a także jak budować postawę >

DOBRE PRAKTYKI

tyle osób wzięło udział w pierwszej 
edycji Szkoły Liderów Ekonomii 

Społecznej w Ełku. 16
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otwartości na łączenie tego z reintegracją osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
Grupa uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Szkołę Liderów Eko-
nomii Społecznej (SLES) była bardzo różnorodna – od pracowników Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, przez sołtysów, po osoby z organizacji poza-
rządowych. Osoby były na różnym etapie własnego rozwoju oraz z różnymi 
wyzwaniami własnego środowiska. To było spore wyzwanie, żeby podczas pracy 
grupowej poznać oczekiwania wszystkich i je spełnić.
Obecna edycja SLES okazała się być bardziej badaniem, refleksją nad tym, na ile 
ekonomia społeczna jest dla nich narzędziem do rozwoju ich samych i ich środo-
wiska. Uświadomiliśmy sobie, że weszliśmy na drogę, której przejście zajmie nam 
jeszcze wiele czasu, ale z drugiej strony rozpoczęcie tej wędrówki dało nadzieję 
na jej pokonanie. Mieliśmy też poczucie, że ciągle nam mało wiedzy i umiejętno-
ści, że szkolenia raczej rodzą kolejne pytania, niż na nie odpowiadają. Niemniej 
dalej chcemy razem poszukiwać odpowiedzi, w jaki sposób możemy się rozwijać 
i realizować cele. Wspólnie z uczestnikami stanowiliśmy wartość budowania 
tego rozwoju, wymiany doświadczeń i usług, które już mieli w swoich środo-
wiskach. Warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, chleby, sery znalazły naturalnie 
nowych nabywców.
Każde spotkanie rodzi kolejne zmiany. W naszych działaniach próbujemy na-
dążyć za różnymi koncepcjami rządu dotyczącymi ekonomii społecznej. Nie-
ustannie sprawdzana jest nasza efektywność, wywierana jest presja, aby szybko 
osiągać rezultaty. Jednak dźwiganie dużej odpowiedzialności wymaga czasu. 
Kiedyś na jednym ze szkoleń mówiłam uczestnikom, że ekonomia społeczna jest 
wspaniałym narzędziem rozwoju, które jednak wymaga ciężkiej pracy. 
Cykl szkoleń nie przyniósł natychmiastowych efektów w postaci wskaźników 
zatrudnieniowych. Zyskaliśmy natomiast towarzyszy do dalszej pracy. Większość 
z obecnych na sali osób weszło w stałą współpracę z naszym Ośrodkiem, rozpo-
częło systemową pracę nad ekonomizacją.

UCZESTNICY O SZKOLENIU 
ALA 
„Przede wszystkim dowiedziałam 
się, że jestem liderem z krwi i kości. 
Już nie martwię się tym, że ciągle się 
w coś angażuję, że czuję się bardzo 
odpowiedzialna za swoją grupę, że 
jestem w ciągłym „procesie myślo-
wym”. Teraz wiem, że to zupełnie 
normalne. Szkolenia dały mi też 
wiedzę o tym, jak funkcjonuje grupa, 
jakie etapy rozwoju przechodzi, jaka 
jest rola lidera w tym, by zespół 
trwał i się rozwijał. Dowiedziałam się 
też, czym jest ekonomia społeczna, 
jakie są jej formy oraz że działalność 
gospodarcza w stowarzyszeniu to 
nic strasznego. Jeśli więc przyjdzie 
moment podjęcia decyzji o ekono-
mizacji mojej organizacji, będę na to 
przygotowana.”

MARTA:
„Dzięki szkoleniom zdobyłam wiedzę 
i umiejętności na temat funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomii społecznej. 
Poznałam również wiele narzędzi 
przydatnych w pracy z ludźmi, np. 
do dostrzegania i wydobywania 
potencjału ludzkiego w celu budowa-
nia dobrego, efektywnego zespołu. 
Dodatkowo kontakt z pozostałymi 
uczestnikami szkolenia był wyśmieni-
tą płaszczyzną wymiany doświadczeń 
i nawiązania współpracy.”

KASIA 
„Dzięki Szkole Liderów Ekonomii 
Społecznej organizowanej przez 
Stowarzyszenie Adelfi mamy moż-
liwość poznania nowych metod 
wykorzystania ekonomii społecznej 
na rzecz mieszkańców naszych gmin 
i powiatów. Każdy z nas ma swoje 
pomysły na zwiększenie aktywności 
lokalnej społeczności, a dzięki szkole-
niom mamy szansę doprecyzowania 
i poznania różnych metod wdrożenia 
ich w życie, tak, żeby nie wylądowały 
na półce, a mogły zaistnieć. Nie mam 
wątpliwości, że w ten sposób buduje-
my społeczeństwo obywatelskie”.
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FORUM  

AKTYWNOŚCI OWES

Projekt „Forum Aktywności OWES” jest realizowany z inicjatywy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej i ma na celu wzmocnienie 
systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie 
oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski. Założenia projektu zostały 
wypracowane na podstawie gruntownej analizy potrzeb poprzez badanie 
ankietowe akredytowanych OWES we wrześniu 2016 r.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu będzie powstanie trwałej 
ogólnopolskiej sieci współpracy OWES, obejmującej co najmniej 50 podmiotów. 
Sieć ma wzmocnić instytucjonalnie OWES, dostarczyć im narzędzi do wymiany 
informacji i doświadczeń, a także być reprezentacją interesów środowiska OWES 
i wspierać działania rzecznicze. Sieć ta ma jednocześnie nawiązać współpracę 
i wymianę doświadczeń z innymi podobnymi sieciami.

Projekt przewiduje organizację trzech ogólnopolskich spotkań sieciujących dla 
ok. 250 osób oraz 16 spotkań branżowych, każde dla około 70 uczestników. 
Spotkania branżowe stworzą okazję do wymiany doświadczeń i wypracowania 
wspólnych rozwiązań między następującymi grupami:
•  pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych, w tym doradcy biznesowi, pracownicy monitorujący PES i PS, 
konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

•  animatorzy, pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań 
partnerskich;

•  pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych 
przedsiębiorstw społecznych, doradcy kluczowi;

•  kadra kierownicza OWES.

Ponadto projekt przewiduje szkolenia w zakresie 
standardu usług oraz zamówień publicznych dla 
ok. 500 pracowników OWES, zaś ok. 100 osób zostanie 
przygotowanych do roli konsultanta regionalnego 
w zakresie udziału w zamówieniach publicznych.

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu biuletynu Sieci OWES. Masz pomysł na artykuł? 
Organizujesz wydarzenie, na które chcesz zaprosić innych? Realizujesz działania, które mogą 
posłużyć innym za inspirację? Napisz do nas! Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów. Autorzy tekstów prezentują swoje własne opinie.
Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 
pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ważnym narzędziem sieciowania 
będzie platforma internetowa, 
która będzie umożliwiała tworzenie 
indywidualnych kont OWES, wspólne 
bazy danych i dobrych praktyk, 
informacje o szkoleniach i spotkaniach, 
narzędzia do wspólnego aplikowania 
o fundusze, wypracowywania 
wspólnych procedur, jak również 
tworzenia testów i ankiet. Platforma 
stworzy możliwość tworzenia 
zamkniętych grup dyskusyjnych 
dla określonego typu uczestników. 
Przewidziane jest również wydanie 10 
numerów Biuletynu Sieci OWES, który 
w przyszłości będzie zintegrowany 
z platformą elektroniczną.

Projekt jest finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego „Wiedza 
Edukacja Rozwój” i będzie realizowany 
do 30 listopada 2019 roku.
www.forum-owes.pl
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