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Dofinansowanie powstawania Centrów integracji społecznej w woj.
mazowieckim

Konkursy dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ze środków UM WM
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Konkursy dla OWES ze środków UM WM na lata 2022-2024 – 9 000 000 zł

Zadanie realizowane na podstawie umów trzyletnich w 4 regionach woj. mazowieckiego. Kwoty 

przeznaczone w każdym roku w latach 2022–2024 na dotację w regionach:
• region 1 (subregion: żyrardowski, warszawski zachodni, warszawski wschodni, m.st. Warszawa) – 1 

406 614 zł;
• region 2 (subregion radomski, ostrołęcki, ciechanowski) – 1 041 705 zł;
• region 3 (subregion siedlecki) – 264 686 zł;
• region 4 (subregion płocki) – 286 995 zł.
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Celami realizacji zadania są:

1) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez 

kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw 

społecznych (PS);

2) poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i 

PS;

3) popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej 

wśród mieszkańców Mazowsza.
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Wsparcie sektora ekonomii społecznej dotyczy m. in.:

1) wsparcia doradczego, szkoleniowego, coachingowego

itp. istniejących podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych,

2) zapobiegania ich likwidacji, 

3) upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców 

woj. mazowieckiego nt. idei ekonomii społecznej,

4) wspierania tworzenia nowych podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych,

5) ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

6) rozwoju potencjału kadr OWES, 

7) współpracy sektora ekonomii społecznej z JST, 

8) działań dot. rozwoju cyfrowego sektora ekonomii 

społecznej,

9) działań związanych z ochroną środowiska i 

zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu. 



6

Dofinansowanie powstawania Centrów integracji społecznej w woj.
mazowieckim
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• Centra Integracji Społecznej (CIS) to forma działalności mająca na celu 
reintegrację społeczną oraz zawodową osób będących w trudnej sytuacji, w tym 
m.in. osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, 
bezdomnych, uchodźców, osób z chorobami psychicznymi, osób opuszczających 
zakłady karne.

• Szczegółowe zasady funkcjonowania CIS określa Ustawa o zatrudnieniu 
socjalnym.

• CIS są podmiotami ekonomii społecznej.

O Centrum Integracji Społecznej (CIS)
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Korzyści z uczestnictwa w CIS

Uczestnicy CIS mogą w CIS nabyć:

• umiejętności do pełnienia samodzielnych ról społecznych,
• umiejętności zawodowe, podnoszące ich kwalifikacje,
• umiejętności planowania samodzielnego życia,
• umiejętności do racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami, w tym  

środkami pieniężnymi.
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Założyciele CIS

• jednostka samorządu terytorialnego (JST)
• organizacja pozarządowa, w tym organizacje działające na 

podstawie stosunku Państwa Polskiego do Kościoła oraz 
spółdzielnie socjalne zakładane przez te podmioty.
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Etapy zakładania CIS przez NGO

• Krok 1. ustalenie statutu CIS (założeń co do rodzaju 
działalności i zasad działalności CIS)

• Krok 2. uchwała walnego zgromadzenia organizacji/zarządu 
organizacji wg zasad obowiązujących w danej organizacji o 
prowadzeniu działalności w formie CIS

• Krok 3. wystąpienie z wnioskiem o nadanie statusu CIS przez 
Wojewodę

• Krok 4. wyłonienie osób odpowiadających za działanie CIS 
(zatrudnienie kierownika, kadry merytorycznej)

• Krok 5. rozpoczęcie działalności CIS
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Finansowanie CIS założonego przez NGO

ŚRODKI 
MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA                  

ŚRODKI NA  
WYPOSAŻENIE

ŚRODKI NA 
DZIAŁALNOŚĆ 

PRZEZ PIERWSZE 
3 MIESIĄCE

ŚRODKI Z UNII 
EUROPEJSKIEJ  ŚRODKI WŁASNE 

ORGANIZACJI

DZIAŁALNOŚĆ 
WYTWÓRZCZA 

CIS
1.ŚRODKI Z 

URZĘDU PRACY 
NA 

ŚWIADCZENIA 
REINTEGRACYJNE 

DLA 
UCZESTNIKÓW 

CIS 
2.ŚRODKI Z UG 
POCHODZACE Z 

PROGRAMU 
PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ 

Przystosowanie pomieszczeń 
na reintegrację społ. I 

zawodową.

Wyposażenie pomieszczeń i 
stanowisk pracy do 

prowadzenia działalności

Zakup surowców i materiałów  
do  rozpoczęcia działalności
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Środki Marszałka  Województwa Mazowieckiego  na 
pierwsze wyposażenie i/lub działalność przez okres 
pierwszych 3 miesięcy

● Nabór i ocena wniosków wg procedury opracowanej przez 
MCPS

● Nabór ciągły
● Dotacja pochodząca ze środków  z pozwoleń na sprzedaż  

hurtową alkoholu do 18%
● www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wsparcie-es/cis-2/
● Budżet 3 500 000 zł na 2022 r + oszczędności z roku 2021

http://www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wsparcie-es/cis-2/
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Centra Integracji Społecznej
wg kolejności wpisu do rejestru CIS woj. mazowieckim. prowadzonego przez Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki w Warszawie

1. CIS w Siedlcach 
2. CIS w Płocku
3. CIS w Markach 
4. Powiatowe CIS w Legionowie
5. CIS w Legionowie
6. CIS w Brudzeniu Dużym 
7. CIS w Ostrołęce
8. CIS w Zbijowie Małym
9. CIS „Kreator” w Pułtusku
10. CIS im. Św. Marii Franciszki Kozłowskiej w Płocku
11. CIS w Bożewie Nowym
12. CIS w Kępie Kościelnej
13. CIS w Radomiu
14. CIS Fundacji Mocni Mocą Nadziei w Gostyninie
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Centra 
Integracji 
Społecznej

Udzielone 
dotacje na 
pierwsze 
wyposażenie 
oraz działalność 
przez okres 
pierwszych 3 
miesięcy 
(2018 – 2021)

Centrum Integracji Społecznej w 
Legionowie (prowadzony przez Fundację „Pasja 

Życia” im. S. Józefy Menedez
Warsztaty: utrzymania czystości, gastronomiczny, 

hostel 
5 uczestników

644.450,00 (2018 r.)

Centrum Integracji Społecznej w Brudzeniu 
Dużym (prowadzony przez Stowarzyszenie „Witamina 

Ducha”)
Warsztaty: produkcyjny, porządkowo-ogrodniczy

7 uczestników
2.076.398,93 (2019 r.)

Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce 
(prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, 

Praca, Aktywność”
Warsztaty: poligraficzno-reklamowy, florystyka, rękodzieło, 
remontowo-budowalny, krawiecki, gospodarczo-ogrodniczy, 

porządkowy, opiekuńczy
30 uczestników

1.539.422,70 (2019 r.)
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Centra 
Integracji 
Społecznej

Udzielone 
dotacje na 
pierwsze 
wyposażenie 
oraz działalność 
przez okres 
pierwszych 3 
miesięcy 
(2018 – 2021)

Centrum Integracji Społecznej 
„Kreator” w Pułtusku (prowadzony przez 

Fundację „Dobro Wspólne”
Warsztaty: opiekuńczo-usługowy, gospodarczy, 

ekologiczny, kulinarny
1 uczestnik

1.200.000,00 (2020 r.)

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie 
Małym (prowadzony przez Gminę Mirów”)

Warsztaty: usługi opiekuńcze, pielęgnacja terenów, 
usługi remontowo-budowlane, utrzymanie dróg, 
obsługa sieci gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Rozpoczęcie we wrześniu 2021 
4 uczestników

1.219.800,00 (2021 r.)

Centrum Integracji Społecznej im. Św. Marii 
Franciszki Kozłowskiej w Płocku (prowadzony przez 

Kościół Starokatolicki Mariawitów w R.P. )
Warsztaty: ogrodniczo-hodowlany, gastronomiczny, 

remontowo-budowlano
29 uczestników

2.169.100,84 (2021 r.)
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Dziękuję za uwagę

Robert Gajewski
Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej


