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Wiedza

Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą kolejny etap działalności Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, akredytowanego
przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ośrodka wsparcia
ekonomii społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i zajmującego się kompleksowym wspieraniem przedsiębiorstw społecznych oraz wszystkich tych, którym los społeczności lokalnych
i ludzi oddalonych od rynku pracy nie jest obojętny. Za nami kolejny plan
działania rozpisany na lata 2015-2018 i z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że założone cele zrealizowaliśmy w 150%. A był to plan niezwykle
ambitny – spośród wielu wskaźników warto wymienić: 200 nowych miejsc
pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie szkoleniowo–doradcze
dla minimum 105 podmiotów ekonomii społecznej czy wsparcie – w tym
samym zakresie – dla przynajmniej 600 osób. W chwili, kiedy oddajemy tę
książkę do druku, wsparciem zostało objętych już ponad tysiąc osób i 218
PES, a liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych przekroczyła
240. Mamy prawo być dumni z tych osiągnięć. W publikacji przedstawiamy – krok po kroku – w jaki sposób te i podobne cele można zrealizować:
począwszy od diagnozy subregionu konińskiego i nawiązaniu współpracy ze
środowiskami lokalnymi, opisujemy, jak założyć spółdzielnię socjalną i w jaki
sposób uzyskać dofinansowanie na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Szukamy wreszcie inspiracji – zastanawiając się, jaką rolę może
odgrywać ekonomia społeczna w gospodarce obiegu zamkniętego czy rewitalizacji społecznie odpowiedzialnej. Zależy nam bowiem na tym, żeby
ta publikacja była nie tylko przewodnikiem, ale też inspiracją do działania
i poszukiwania nowych możliwości rozwoju ekonomii społecznej, po to, aby
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1. PRZEDMOWA

upowszechnić ją wśród możliwie najszczerszej grupy ludzi, bez względu na ich wiek,
płeć, rasę czy światopogląd. Inspiracje będą potrzebne, bo przed nami kolejne wyzwania
– niosą je ze sobą zmiany demograficzne, gospodarcze, społeczne, jakie coraz szybciej
zachodzą w Polsce i na świecie.
Wiele ważnych rzeczy wydarzyło się w sektorze ekonomii społecznej w ciągu
ostatnich trzech lat – znowelizowana została ustawa o spółdzielniach socjalnych, dwukrotnie przeprowadzony został proces akredytacji OWES, a nowelizacja ustawy Prawo
zamówień publicznych otworzyła przed jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami społecznymi nowe możliwości współpracy. Wiele wydarzy się w sektorze
ekonomii społecznej w ciągu najbliższych lat.
Bądźmy częścią tych wydarzeń.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
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2. DLA KOGO JEST
EKONOMIA SPOŁECZNA?
Rozmowa z Przemysławem Piechockim,
prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych

Wyobraź sobie, że złota rybka może spełnić jedno Twoje spółdzielcze życzenie.
Co by to było?

Chciałbym, żeby nasz sektor rozwijał się
szybciej, niż do tej pory i żeby przynajmniej
połowa społeczeństwa wiedziała, czym jest
ekonomia społeczna, a 25-30% społeczeństwa było aktywnie w nią zaangażowane.
To trzy życzenia i w dodatku bardzo ambitne. Da się to zrobić bez złotej rybki?

Tak. Jesteśmy w okresie przełomowym –
albo podejmiemy decyzje dotyczące naszej
przyszłości i zaczniemy działać albo dostaniemy zadyszki i ugrzęźniemy w debatach
na temat tego, w jakim kierunku się w ogóle mamy się rozwijać. Owszem, debata jest
potrzebna i powinniśmy ją przeprowadzić
jak najszybciej.

Czego powinna dotyczyć ta debata?

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie
– jaką ekonomię społeczną chcemy robić
w Polsce? W Stowarzyszeniu pojmujemy
ekonomię społeczną bardzo szeroko, uważamy że powinna być ona otwarta na całą
społeczność. Na wszystkich, którzy chcą
zrobić coś pozytywnego dla siebie i innych
w sposób odmienny od tradycyjnego biznesu.
Do tej grupy zaliczamy również ludzi, którzy
być może nie spełniają wszystkich przesłanek
dotyczących wykluczenia społecznego, ale
chcą ze sobą współpracować, chcą działać
na rzecz rozwoju lokalnego i zgadzają się co
do tego, że zarabianie nie jest najważniejsze.
Czy takie podejście to nie jest przypadkiem ucieczką do przodu? Przez ostatnie lata celem ekonomii społecznej
w Polsce była walka z bezrobociem i reintegracja zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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Według wszelkich statystyk tę walkę
udało się wygrać, a bezrobocie nie istnieje. Jakie wyzwania czekają w takim
razie ekonomię społeczną?

Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym to fundament ekonomii społecznej, ale jednocześnie
też jej wąski wycinek. Postulujemy nazwanie tego konkretnego obszaru ekonomią
solidarną dla wyróżnienia jej spośród innych aktywności, jakie można podejmować w obszarze ekonomii społecznej. Bo
ekonomia społeczna to również rozwój
lokalny i odpowiedzialność za środowisko
lokalne. I myślę, że nie da się zrobić ekonomii solidarnej bez ekonomii społecznej. Bez
pomysłów, bez chęci do działania, bez ludzi,
którzy nie tyle muszą, co chcą coś zrobić.
Wspominasz o lokalności.
Dlaczego jest ona taka ważna?

Zacytuję klasyka. Adam Smith powiedział,
że podstawą ekonomii, również społecznej, jest właśnie potrzeba lokalna. Ktoś
chce kupić chleb, ktoś inny zanieść buty
do szewca, ktoś szuka fryzjera. To są potrzeby i usługi lokalne. Jest potrzeba, pojawia się osoba lub grupa osób, która może
ją zaspokoić. Myślę, że budowana lokalnie
gospodarka ma większe szanse na sukces.
Jeśli spojrzymy z perspektywy makroekonomicznej, to widać, że gospodarka bardzo
się zglobalizowała. Możemy kupić to samo
ubranie, te same buty i kosmetyki w każdym miejscu na świecie. Tymczasem ludzie poszukują lokalności, produktu zakorzenionego w ich codziennym świecie.

A czy nie jest tak, że lokalność kosztuje
więcej? I nie każdy może sobie na nią
pozwolić? To, co jest atrakcyjne dla
mieszkańców dużych miast, może odgrywać rolę drugorzędną dla mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Uważam, że jest odwrotnie. W gospodarce
globalnej wszystkie biznesy dążą do konsolidacji. Dzięki temu, produkty i usługi, które ofertują, są tańsze. Jeśli nie pojawią się
żadne ruchy oddolne, które zaoferowałyby
klientom jakąś alternatywę, to konsolidujący się kapitał nie będzie miał żadnej konkurencji. A wtedy możemy się spodziewać
wzrostu cen. Jestem też zdania, że ludzie
w coraz większym stopniu będą doceniać,
że coś jest z Poznania, Konina czy Wrześni. Nie dlatego, że będzie to miało znaczenie ideowe, ale dlatego, że będzie to lepiej
dopasowane do potrzeb mieszkańców. Nie
mam wątpliwości, że dużo łatwiej będzie
przygotować produkt dla sąsiada innemu
sąsiadowi, niż wielkiej korporacji z siedzibą w Londynie czy innym wielkim mieście.
A co, jeśli człowiek z londyńskiej korporacji wie więcej ode mnie o potrzebach
moich sąsiadów?

Trzeba się lokalnie organizować, rozmawiać ze sobą i zbierać informacje o swoich
potrzebach. Bo jeśli to ludzie z wielkich
korporacji będą decydować za nas, to nie
będzie to ekonomia społeczna, tylko standardowy produkt, produkt, którego często
nikt z nas nie potrzebuje. Ważne będzie
też pokazanie, że za ekonomią społeczną
stoją ludzie, i że ostatecznie ona jest prze-

de wszystkim dla ludzi. Gdyby ekonomia
społeczna stała się w tym obszarze silą gospodarczą, to jednym z jej podstawowych
elementów będzie odpowiedzialność za
mieszkańców, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. I jestem
przekonany, że ta odpowiedzialność będzie większa, niż w przypadku dowolnej
światowej korporacji.
Czy są już przedsiębiorstwa społeczne,
które myślą w podobny sposób i zaczęły takie rozwiązania wdrażać?

Jest dużo przedsiębiorstw, które mogłyby
być przedsiębiorstwami społecznymi, bo
taką potrzebę już zauważyły. To na przykład wszystkie te oddolne inicjatywy, tzw.
hipsterskie, o których tak dużo się teraz
mówi. Myśmy, jako Polska bardzo mocno
skupili się na wątku integracyjnym przyjmując, że ekonomię społeczną będziemy
robili tylko z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym spełniającymi cały
szereg przesłanek. Najczęściej sprowadza
się to do zbierania potwierdzeń z różnych
urzędów, które to wykluczenie mają udowodnić. W związku z tym, że ten etap działania jest tak sformalizowany, znaczna liczba osób, która mogłoby zrobić coś fajnego
w sektorze, rezygnuje. To jest zmarnowany potencjał, bo przecież dużo łatwiej jest
budować z ludźmi, którzy mają na siebie
pomysł, którym zależy na społeczności i na
tym, żeby tworzyć miejsca pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Trwają prace nad ustawą o ekonomii
społecznej i solidarnej. Czy powinnyśmy się spodziewać dużych zmian czy
będzie to raczej uporządkowanie i potwierdzenie status quo?

Nazwałbym to raczej porządkowaniem,
dostrzegam jednak w tym porządkowaniu
pewne zagrożenie. Po raz kolejny próbujemy zdefiniować każdą aktywność w strefie
ekonomii społecznej, przez co ryzykujemy,
że znowu stanie się ona zbyt hermetyczna dla osób pochodzących spoza sektora.
Z drugiej strony, chciałbym mocno podkreślić, że ta ustawa jest bardzo potrzebna.
Mamy, bowiem do czynienia z taką specyficzną sytuacją, że są w Polsce bardzo duże
pieniądze na rozwój ekonomii społecznej,
są dokumenty strategiczne, wytyczne unijne, jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, a nie ma ustawy, która definiowałaby, co to jest ekonomia społeczne,
czym jest podmiot ekonomii społecznej, co
oznacza status przedsiębiorstwa społecznego. Pilnie potrzebujemy prawa – jasnego,
przejrzystego, łatwego do interpretacji. Bez
niego ciężko będzie stworzyć dobry ekosystem dla rozwoju ekonomii społecznej.
Dlaczego ustawa o spółdzielniach socjalnych nie wystarczy?

Ona mogłaby wystarczyć, gdybyśmy, jako
sektor podjęli decyzję, że spółdzielnie socjalne z samej definicji spełniają kryteria
przedsiębiorstwa społecznego. A nie jest
tajemnicą, że jest wiele grup społecznych
w Polsce, które uważają, że same spółdzielnie socjalne to za mało.
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Chcą spółek, fundacji i stowarzyszeń, które
spełnią kryteria przedsiębiorstw społecznych. Ustawa o spółdzielniach socjalnych
nie definiuje tych kryteriów, a są one bardzo potrzebne do tego, żeby ekonomia
społeczna była w stanie się rozwijać dużo,
dużo lepiej.
Inny problem – przedsiębiorstwa społeczne czy podmioty ekonomii społecznej mogą
robić wszystkie rzeczy, których prawo nie
zakazuje, ale już z punktu widzenia samorządu sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie – oni podejmują działania wyłącznie
w tym obszarze, w którym ustawa wyraźnie wskazuje, że mogą tak zrobić. Dobrym
przykładem jest ustawa Prawo Zamówień
Publicznych. Teoretycznie przewiduje ona
możliwość wspierania przedsiębiorstw społecznych poprzez stosowanie np. klauzul
społecznych czy zamówień zastrzeżonych
przez Zamawiających. W praktyce, samorządy lokalne mają związane ręce, gdyż
jednocześnie ustawa nie wskazuje wprost
rozwiązań, które dawałyby im możliwość
wspierania tego rodzaju podmiotów. Z jednej strony mamy więc zamówienia zastrzeżone, dla m.in. przedsiębiorstw społecznych, które są zarządzane demokratycznie
i które przeznaczają nadwyżkę finansową
na cele społeczne. Z drugiej strony brakuje
jasnych przepisów dla Zamawiających, na
podstawie których mogliby oni sprawdzić
czy dane przedsiębiorstwo spełnia te kryteria. A skoro brak jasnych wytycznych, to
Zamawiający woli nie korzystać z tego narzędzia, żeby nie popełnić błędu. Istnieje
proste rozwiązanie, które całkiem dobrze
sprawdza się w krajach Unii Europejskiej.

Poszczególne podmioty zdobywają status
przedsiębiorstwa społecznego i z tego statusu wynika, że spełniają określone kryteria
społeczne. Zamawiający nie musi już tego
sprawdzać. I właśnie do tego potrzebujemy
Ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień
publicznych była ważnym wydarzeniem dla sektora ekonomii społecznej.
Ustawa miała dać przedsiębiorstwom
społecznym narzędzia, które ułatwią
w rywalizację o zamówienia z zakresu
usług użyteczności publicznej. Jak oceniłbyś skuteczność tych przepisów po
dwóch latach?

Po pierwsze, wiemy, że potrzebujemy ustawy o ESIS (ekonomii społecznej i solidarnej
– red.), która dopełniłaby przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych. Po drugie
– sam Urząd Zamówień Publicznych i ministerstwa dostrzegły potrzebę uchwalenia
nowej ustawy PZP, ponieważ obowiązujące prawo jest dość stare – ustawa o PZP
została uchwalona w 2004 roku i była nowelizowana dziesiątki razy, co sprawia, że
jest niezwykle trudna do stosowania. Kilka
miesięcy temu Urząd Zamówień Publicznych ogłosił konsultacje w sprawie nowej
ustawy. Niestety, jeśli chodzi o elementy
społeczne, to zadawalające rozwiązanie
nie zostało jeszcze wypracowane, dlatego
UZP oczekuje od strony społecznej wskazania pomysłów, które mogłoby wzmocnić tę część społeczną PZP. Widać, że nie
ma jeszcze w Polsce dobrych praktyk i doświadczeń w tym obszarze.

Czy to oznacza, że JST które zdecydowały się na stosowanie klauzul społecznych w PZP to pionierzy, którzy przecierają szlaki na własne ryzyko?

Można tak powiedzieć. Trudno jeszcze
oceniać, jak to będzie wyglądało w tym
roku, ale w 2017 roku tylko 3% wszystkich
zamówień publicznych stanowiły zamówienia z klauzulą. To bardzo mało. W dodatku, jeśli ktoś przyjrzy się tym zamówieniom bardziej szczegółowo, to zauważy, że
większość z tych trzech procent stanowią
zamówienia z klauzulą zatrudnieniowa,
wymagającą zatrudnienia pracowników na
umowach o pracę. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ekonomia społeczna, na jakiej nam zależy. Zatrudnianie na umowę
o pracę powinno być w Polsce naturalne.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mamy
w tym obszarze, takie, a nie inne doświadczenia i trzeba było taki przepis wprowadzić, żeby to wszystko uregulować. Chciałbym jednak, żeby klauzule były nieco
bardziej wymagające i większym stopniu
sprzyjające przedsiębiorstwom społecznym/ spółdzielniom socjalnym.
A czy same spółdzielnie są gotowe do
skorzystania z PZP?

Praktyka pokazuje, że jeśli chodzi o zamówienia powyżej 30 tysięcy euro, to niekoniecznie. Spółdzielnie potrzebują małych
zamówień, którym mogłyby sprostać i na
których mogłyby zbudować fundamenty
przedsiębiorstwa, ale myślę, że w perspektywie kilku lat będą w stanie startować w konkursach na większe zamówie-
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nia. Pomocna jest tutaj dyrektywa Komisji UE dla krajów członkowskich, która
wskazuje, że o ile tylko istnieje taka możliwość, jednostki samorządu terytorialnego powinny dzielić zamówienia na mniejsze części, żeby wspierać sektor MSP, bo
to właśnie MSP (w tym przedsiębiorstwa
społeczne) są podmiotami, które najbardziej potrzebują wsparcia w tym obszarze.
Myślę, że to narzędzie powinno być częściej stosowane. Oczywiście trzeba do niego przekonać urzędników – bo dzielenie
zamówienia oznacza więcej pracy. Ale też
powiedzmy sobie wprost – mocne zakorzenienie PS we wspólnotach samorządowych jest jednym z celów KPRES-u. Bez
budowania relacji między PS i JST w zakresie realizacji rożnego rodzaju usług
tego celu nie da się osiągnąć.
Myślę, że JST powinny myśleć o zacieśnieniu współpracy z przedsiębiorstwami
społecznymi z jeszcze jednego powodu.
Nie zdradzę tutaj wielkiej tajemnicy – PS
mają jeszcze jedną ważną cechę – działają
lokalnie, lokalnie płacą podatki i lokalnie
inwestują. A wiadomo – m.in. z badań
europejskich – że każda złotówka, która zostaje w samorządzie lokalnym jest
w stanie wypracować następne 4 złote.
Jest więc o co walczyć.
Mówisz o budowaniu lokalnego dobrobytu. Zainspirowaliśmy się tym rozwiązaniem podczas Warsztatów Wymiany
Doświadczeń w Wielkiej Brytanii. Czy
Twoim zdaniem to przedsięwzięcie ma
szansę na sukces na gruncie polskim?
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Bardzo mocno się w to angażujemy. Trzeba
powiedzieć, że pośrednio robiliśmy takie
rzeczy od samego początku naszej działalności, ale Warsztaty Wymiany Doświadczeń w Wielkiej Brytanii pokazały nam jak
ogromne są wyzwania, z którymi muszą się
mierzyć nowoczesne metropolie (w tym
przypadku Manchester – red.). To utwierdziło nas w przekonaniu, że to, co robimy
jest dobre. Do tej pory panowało przekonanie, że wystarczy nakłonić duży biznes do
tego, żeby u nas inwestował, żeby stworzył,
powiedzmy 2-3 tysiące miejsc pracy. Dzisiaj wiemy już, że to są ważne inwestycje,
na które powinno się zwracać uwagę, ale
nie powinny być one jedynym celem polityki samorządowej. Bo za kilka lat może
się okazać, że stworzyliśmy 7 tysięcy miejsc
pracy, ale za dziesięć lat całe to 7 tysięcy zostanie przeniesione np. na Ukrainę, bo dla
inwestora będzie to w danym momencie
korzystniejsze. Dlatego trzeba też wspierać
bardzo mocno sektor MSP, bo to podmioty,
które się nie wyprowadzą i w perspektywie
kilkudziesięcioletniej może okazać się, że
dzięki temu stworzyły miejsca pracy znacznie bardziej trwałe niż przemysł czy wielki
biznes. Inna sprawa, że ktoś może stworzyć bardzo dużą liczbę miejsc pracy, ale
ich wartość pozostawia wiele do życzenia.
No właśnie, czym są wartościowe miejsca pracy i czy w ich tworzeniu też widzisz jakąś rolę dla ekonomii społecznej?

Jako organizacja staramy się też uzmysławiać politykom, szczególnie politykom samorządowym, ale też tym na szczeblu krajowym, że w aktualnej sytuacji globalnej

gospodarki trzeba tworzyć miejsca pracy
wysokiej jakości, żeby ludzie byli zadowoleni z miejsca, w którym pracują i żeby nie
myśleli o wyprowadzkach. Opowiem Ci
anegdotę: jestem w niewielkim miasteczku
we wschodniej Wielkopolsce. Spotykam się
tam z lokalnymi działaczami i oni opowiadają mi, jak ciężko jest u nich z rynkiem pracy. O tym, że mogliby więcej inwestować, ale
tego nie robią, bo nie ma z kim, gdyż młodzi
ludzie uciekają do Konina. Jadę do Konina
i dowiaduję się, że jest ogromny problem na
rynku pracy, nie ma kto pracować, a młodzi
uciekają do Poznania. W Poznaniu mówią
mi, że gorączkowo zastanawiają się, jak zatrzymać młodych przed ucieczką do Warszawy. A w Warszawie skarżą się, że młodzi
ludzie wyjechali do Berlina. Zastanawiam
się, co można z tym zrobić. Oczywiście, nie
jesteśmy jeszcze w tak złej sytuacji, jak Litwa czy Łotwa, gdzie prawie 40% młodych
ludzi wyjechało, ale jeśli chcemy myśleć
o tym, żeby młodzi zostali, to musimy myśleć, jak ich do tego zachęcić, jak stworzyć
im odpowiednie warunki do życia. Oni
muszą w perspektywie życia zawodowego
być w stanie założyć rodzinę, mieć gdzie
mieszkać, mieć środki na kulturę i rozwój
zawodowy. W tej sytuacji powinno się myśleć właśnie o tym, że nie ma ludzi do pracy,
nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że
biznes i pracodawcy nie dojrzeli jeszcze do
tego, żeby po prostu płacić m więcej.
Rozmawiamy o biznesie i samorządach.
A czy sektor ekonomii społecznej jest
gotowy do tego, żeby tworzyć godne
miejsca pracy i płacić więcej swoim
pracownikom?
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Cały czas nad tym pracujemy. I mamy już
kilka dobrych przykładów – przedsiębiorstwa, w których miejsca pracy spełniają kryteria: stabilności pracy i pewności wynagrodzeń. Myślę, że sektor będzie w stanie realizować te kryteria w coraz większym stopniu,
ale tylko wtedy, kiedy będzie realizował to
wspólnie z JST i lokalnymi mieszkańcami.
Wystarczyłoby zatrzymać w gminach 25%
środków, które w tej chwili z lokalnych gospodarek uciekają. Gdybyśmy mogli wtedy
zwiększyć wynagrodzenia o te 25%, to mielibyśmy możliwość płacenia ludziom godnie i zatrzymania ich w miejscach, w których już są. Osiągnięcie tego jest jednym
z większych wyzwań ekonomii społecznej,
ba całego świata.

2019 roku. Naprawdę, będziemy mieli co
robić. Takie analizy to dobry pierwszy krok
– szczegółowe badanie przeprowadził np.
Urząd Miasta Koszalina i potwierdziło się,
że w przypadku dużych zamówień 75% ich
wykonawców to firmy spoza Koszalina. I jeśli Koszalin nie chce się wyludnić w najbliższym czasie, to musi coś z tym zrobić. Przy
czym to są dylematy nie tylko Koszalina, to
są dylematy także Łodzi czy Poznania.

Wspominałeś o tym, że z ucieczką kapitału na zewnątrz muszą się mierzyć
wielkie metropolie. Czy ten problem
jest tak samo ważny dla małych miejscowości?

Tak, weźmy przykład Poznania. Miasto
boryka się z problemem wyludniania –
wiele osób decyduje się na przeprowadzkę do gmin ościennych. Doświadczenia
europejskie pokazują, że żeby mieszkańców zatrzymać, trzeba stworzyć na tyle
dobrą infrastrukturę wewnątrz miasta,
żeby ludzie wiedzieli, że znacznie lepiej
będzie im się mieszkać w mieście. To
m.in. przedszkola, mobilność, edukacja,
kultura, czystość powietrza czy też dostęp do różnego rodzaju usług. Miasta
powinny zwracać znacznie większą uwagę na jakość życia mieszkańców.

Być może zabrzmi to paradoksalnie, ale wydaje mi się, że znacznie łatwiej wytłumaczyć to w małej gminie. Znacznie łatwiej
jest tam również wskazać obszary, w których można coś zmienić, dlatego właśnie
zaczęliśmy nasze analizy od niewielkich
gmin, liczących sobie do 10 tysięcy mieszkańców. Oczywiście, nie zapominamy też
o samorządach dużych i tych średniej wielkości. Jesteśmy, na przykład, blisko rozpoczęcia w tym zakresie współpracy z obszarem metropolitarnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Dla 57 samorządów lokalnych
zrzeszonych w tym obszarze uszczelnianie
wydatków gminy będzie jednym z zadań

Na wyzwania dużych miast ma odpowiedzieć Nowa Agenda Miejska, która
promuje zrównoważony rozwój miejski
w wielu obszarach. Czy w niej też widzisz przestrzeń do działania dla ekonomii społecznej?

Wszystko to jest w Agendzie Miejskiej i miasta nieuchronnie będą musiały te wyzwania
podjąć. I myślę, że przy realizacji tych zadań
współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi może przynieść obustronne korzyści.
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Poznań zawsze jest szczególnie bliski
naszemu sercu, ale od kilku lat działamy też z powodzeniem w Koninie. Czy
problemy Konina są takie same, wspomnianych już wielkich metropolii?

Powiedziałbym, że tak. Moim zdaniem, Konin jest modelowym przykładem wszystkich przemian, o których właśnie rozmawiamy. Wiele lat temu miasto postawiło
na przemysł, który napędzał jego rozwój
przez następne 30-40 lat. W tym czasie
liczba ludności zwiększyła się z kilkunastu
do prawie 90 tysięcy. Dzisiaj ten trend jest
w odwrocie, przemysł nie jest już dłużej siłą
napędzającą miasto. I dlatego Konin musi
postawić na alternatywne rozwiązania, jak
na przykład ekonomię społeczną.
No dobrze, podaj mi przykład przedsiębiorstwa społecznego, które zatrudni
tyle osób, co kopalnia?

Jedno może nie, dwa też nie, ale dwieście
czy trzysta mogłoby już łącznie zatrudnić
taką liczbę osób. Z drugiej strony nie trzeba
być naukowcem, żeby odkryć, że jeśli elektrownia czy kopalnia się zamyka, to nagle
region traci 5 tysięcy miejsc pracy. I to jest
katastrofa. A jeśli będziemy mieli 5 tysięcy
przedsiębiorstw społecznych, to nawet jak
15% z nich zbankrutuje, to reszta będzie
działać. I to jest wielka przewaga MSP.
Mówisz o 5 tysięcy przedsiębiorstw społecznych, a tymczasem opublikowany
został nowy GUS dotyczący właśnie
spółdzielni socjalnych. Z wyliczeń wynika, że mamy w Polsce 1400 spółdzielni,

900 z nich działa. W Wielkopolsce jest
135 spółdzielni. To dużo czy mało?

To jest bardzo mało. Powtórzę jeszcze raz
– w mojej ocenie za bardzo postawiliśmy
w spółdzielczości na część integracyjną.
I przez to osoby, które mogłyby się angażować nie chcą tego robić. Nie chcę powiedzieć, że część integracyjna nie jest ważna,
ale bez uzupełniania jej o dodatkowe obszary działania, nie będziemy w stanie przebić
się do szerszej grupy osób potencjalnie zainteresowanych działaniem w tym sektorze.
A dlaczego ludzie, którzy nie są zagrożeni wykluczeniem społecznym mieliby
się angażować w ekonomię społeczną?

Dlatego, że żyje bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie, dla których zarobki nie
są najważniejsze, a ekonomia społeczna
może być dla nich narzędziem pozwalającym na robienie rzeczy, które chcieli robić, ale które do tej pory im się nie udały.
Ekonomia społeczna może dać im wpływ
na społeczność lokalną i na lokalny rynek
pracy. A jednocześnie mogą też przy tym
zarobić i godnie żyć. W takim rozumieniu
ekonomii społecznej widzę ogromną szansę na sukces. I w takim kierunku powinniśmy się rozwijać, chociaż wiem, że łatwo
nie będzie.
Przyjęty w 2015 roku KPRES zakładał
35 tysięcy miejsc pracy. Czy nowy (prace nad nim właśnie trwają) Krajowy
Program Rozwoju Ekonomii Solidarności Społecznej też postawi poprzeczkę
tak wysoko?

Jeśli zostałyby wprowadzone nasze postulaty – zarówno ten w ustawie o spółdzielniach socjalnych, jak i bardzo ambitne założenia ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, to byłoby możliwe stworzenie i 35
tysięcy miejsc pracy, i kolejnych 30 tysięcy
następnych. Powołam się jeszcze raz na
przypadek Wielkiej Brytanii – tam dobrze
sformułowane przepisy prawne okazały
się kluczowe, jak w przypadku brytyjskiego odpowiednia ustawy o zamówieniach
publicznych czy Social values act, która nakłada na Zamawiających obowiązek zwracania uwagi na element społeczny. Dzięki
temu miedzy 2014 i 2015 rokiem w samej
Wielkiej Brytanii udało się podwoić liczbę
przedsiębiorstw społecznych z 30 do 60 tysięcy. Widać na przykładzie, że jest możliwe, potrzebujemy tylko dobrego ekosystemu społecznego, żeby ludziom chciało się
te spółdzielnie zakładać. To jest do zrobienia – jako Polacy jesteśmy narodem ambitnym, zdeterminowanym i pracowitym i jeśli tylko dostaniemy sygnał od decydentów,
że ekonomia społeczna jest tym, co trzeba
zrobić, że od niej zależy dobrobyt lokalny
i lokalna gospodarka – to zabierzemy się
do działania.
Wszystko sprowadza się więc do odpowiednich przepisów?

Bardziej do tego, jak my sami postrzegamy ekonomię społeczną. Młodzi ludzie
nie identyfikują się z nią – uważają, że jest
ważna i potrzebna, ale nie dla nich, bo
przecież oni nie są zagrożeni wykluczeniem społecznym. A prawda jest taka, że
potrzebujemy ich. Nie możemy zamykać
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ludzi potrzebujących wsparcia w ich własnych ekosystemach. Musimy otworzyć się
na większą grupę, tak żeby ta większa grupa pomogła mniejszej. Jestem przekonany,
że mamy dużą empatię społeczną i że jest
w Polsce dużo osób, które chciałby coś takiego dla osób potrzebujących stworzyć.
Od 2015 roku poszczególne Ośrodki
Wspierania Ekonomii Społecznej muszą
posiadać akredytację. Jak oceniasz to
rozwiązanie?

Pozytywnie, naszej organizacji zależało na
jej wdrożeniu. Jednocześnie dostrzegam, że
sporo rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Udało się osiągnąć założony cel – profesjonalizację OWES. Odsiane zostały przypadkowe organizacje, a zostały podmioty, które
były związane z sektorem od lat. Z drugiej strony, akredytacja pokazała jednak,
że znaczna liczba OWES sama potrzebuje wsparcia oraz przepisów, na podstawie
których mogłaby działać. Większość na co
dzień mierzy się problemami formalnymi,
które dzięki ustawie o ekonomii społecznej mogłaby łatwo rozwiązać i skupić się
na pracy w innych obszarach. Warto podkreślić, że w ustawie o ESIS wskazany został
też kierunek rozwoju OWES i kierunek finansowania po 2023 roku. Dzisiaj cała ekonomia społeczna jest oparta na funduszach
unijnych. Dobrym kierunkiem rządowym
jest stopniowe uniezależnianie się sektora
i oparcie go na funduszach regionalnych
i lokalnych Powiedzmy to sobie szczerze –
to właśnie regionalnym i lokalnym samorządom powinno zależeć najbardziej na
tym, żeby ekonomia społeczna się rozwijała.
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A naszym zadaniem jest zrobić wszystko,
żeby im to udowodnić. Podstawy mamy.
Coraz więcej samorządów zaczyna zdawać
sobie sprawę, że efekt, jaki daje ekonomia
społeczna jest pożądany i warto za niego
zapłacić. Na poziomie lokalnym widzimy
już JST które są przekonane do ekonomii
społecznej i chcą współpracować z OWES
w tym obszarze.

Gdybyś miał podsumować jednym zdaniem – co zostało do zrobienia?

Na pewno musimy odczarować ekonomię
społeczną i oddać ją ludziom. Pokazać, że
ona jest dla wszystkich. Możemy tego dokonać poprzez stworzenie dobrego ekosystemu opartego na polskim prawie, a nie na
wytycznych unijnych. Wymaga to politycznej odwagi. Szkoda, że nie ma ani jednego
polityka wysokiej rangi, który zabiegałby
o to w Warszawie, dla którego ekonomia
społeczna byłaby tak samo ważna jak dla
nas. Kogoś takiego życzyłbym sobie i całemu sektorowi.
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Przemysław Piechocki
Działacz i przedsiębiorca społeczny; absolwent zarządzania i marketingu
w Wyższej Szkole Zarządzania i Komunikacji w Poznaniu oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku
związany z ruchem budowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu
– organizacji pozarządowej wspierającej przedsiębiorczość społeczną,
która stawia sobie za zadanie budowanie trwałej infrastruktury sprzyjającej tworzeniu świadomych i dojrzałych przedsiębiorstw społecznych,
w tym spółdzielni socjalnych, na terenie całego kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem Wielkopolski. Członek Grupy Finansowej i Zespołu ds.
rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, a także w latach
2009-2013 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Współautor wielu
innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, uczestniczył
w pracach nad ustawą o spółdzielniach socjalnych z 2006 r., a później nad
jej nowelizacją w 2009 r., obecnie uczestniczy w pracach nad projektem
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Bezpośrednio zaangażowany w oddolne budowanie przedsiębiorczości społecznej dla
wszystkich grup społecznych. Współautor inkluzywnych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), a także modelu spółdzielni socjalnych przy
Warsztatach Terapii Zajęciowych (testowanego i wdrażanego w ramach
projektu Innowacyjny Model Aktywizacji Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz modelu spółdzielni socjalnej dedykowanej osobom
zagrożonym eksmisją ze względu na zaległości czynszowe (z powodzeniem wdrożonego przez Spółdzielnię Socjalną Poznanianka w Poznaniu).
Autor wielu publikacji, raportów i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej. W latach 2016-2018 członek i II przewodniczący Krajowego Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej.

3. EKONOMIA SPOŁECZNA
W SUBREGIONIE
KONIŃSKIM:
SZANSE I WYZWANIA
Tekst: Emilia Wasielewska

Od blisko dziesięciu lat Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
jest obecne w subregionie konińskim. Od 1 stycznia 2013 roku w Koninie
działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony najpierw dzięki
Konińskiemu Ośrodkowi Wspierania Ekonomii Społecznej, a później dzięki
Wielkopolskiemu Ośrodkowi Wspierania Ekonomii Społecznej. Działalność
Stowarzyszenia w subregionie konińskim reguluje zasada subregionalizacji –
w uproszczeniu oznacza ona, że jeden akredytowany OWES świadczy usługi
w jednym subregionie. Zasada ta pozwala na zapewnienie równego dostępu
do usług na terenie całego województwa1. Z jakimi wyzwaniami mierzy się
ekonomia społeczna w subregionie? Z jakich szans może skorzystać?
Historia i geografia

Subregion koniński tworzą powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki,
wrzesiński oraz powiat grodzki Konin. Obszar ten zamieszkuje ponad 650 tysięcy osób
ze stałą tendencją malejącą. Nieco ponad 63% spośród mieszkańców subregionu to
osoby w wieku produkcyjnym. Powodem do niepokoju jest fakt, że liczba osób w wieku
poprodukcyjnym wciąż goni populację osób dopiero przygotowujących się do wejścia

1. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań, 2016, s 16.
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na rynek pracy. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r.
będzie ich już więcej (18,58%), niż osób w wieku przedprodukcyjnym
(18,47%). Warto przy tym podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone
jeszcze przed nowelizacją Ustawy emerytalnej z 1 października 2017 roku,
która obniżyła wiek emerytalny do odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w wyniku
reformy emerytalnej liczba osób w wieku poprodukcyjnym jeszcze wzrośnie.
Subregion koniński to obszar niezwykle zróżnicowany, a poszukiwania źródeł owej różnorodności należy rozpocząć na przełomie wieków
XVIII i XIX, kiedy to Wielkopolska została podzielona między dwóch zaborców. Ostateczne, po dwóch dekadach przynależności do zaboru pruskiego,
część subregionu konińskiego: powiaty kolski, koniński, słupecki i turecki po
1815 r. znalazły się w zaborze rosyjskim, podczas gdy powiaty gnieźnieński
i wrzesiński trafiły do zaboru pruskiego. Tereny zaboru rosyjskiego uboższe były w infrastrukturę cywilizacyjną i przemysł, nie było tam też obowiązku szkolnego, który w Prusach wprowadzono już w pierwszej połowie
XIX wieku. Infrastrukturalne zaległości trudno było nadrobić, chociaż okres
po drugiej wojnie światowej był czasem gwałtownego rozwoju zwłaszcza
dla Konina i powiatu konińskiego. Momentem przełomowym stało się odkrycie w tym rejonie węgla brunatnego w 1953 roku. W ciągu następnych
20 lat liczba ludności w mieście potroiła się. Głównymi pracodawcami stały
się wielkie ośrodki przemysłowo – wydobywcze: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, Huta Aluminium Konin i Elektrownia „Pątnów”. Na mocy
ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym
Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, Konin stal się stolicą
województwa konińskiego.
Sprzyjająca koniunktura skończyła się wraz z transformacją ustrojową
i gospodarczą. Wolny rynek spowodował likwidację przerostów zatrudnienia
w wielkich zakładach przemysłowych socjalizmu, szczególnie dużych w sektorze paliwowo-energetycznym. Proces ten najboleśniej dotknął Konin i powiat koniński, gdzie odkrywek, a więc i górników, było dużo, a utrata w 1999 r.
statusu miasta wojewódzkiego pociągnęła za sobą likwidację wielu stanowisk
urzędniczych. W podobnej sytuacji znalazł się powiat turecki, gdzie w 2018 r.
rozpoczęła się likwidacja elektrowni, a choć kopalnia wciąż jeszcze funkcjonuje, to nie bardzo wiadomo, co zrobić z niewydobytym jeszcze węglem.
Jednak Turek nie był w tak dużym stopniu zależny od przemysłu paliwowo-energetycznego jak Konin, a mała i średnia przedsiębiorczość rozwijała się
w powiecie tureckim w dużo większym tempie niż w stolicy subregionu, toteż
poziom bezrobocia jest tam niższy od średniej krajowej.
Powiaty kolski i słupecki, podobnie jak cała Wielkopolska Wschodnia,
mają charakter zdecydowanie rolniczy. Także tam, podobne jak w pozostałej
części byłego województwa konińskiego, po 1989 r. topniała liczba miejsc

pracy w prywatyzowanych pozostałościach socjalistycznej industrializacji, takich jak
Zakład Wyrobów Sanitarnych (dzisiaj Geberit), Korund i Zakłady Mięsne w Kole czy
Mostostal w Słupcy. Sytuacja gospodarcza tych powiatów bliższa jest jednak Turku niż
Konina, gdzie przemysł paliwowo-energetyczny wchłaniał całą niemal aktywną siłę roboczą, posiłkując się dodatkowo specjalistami z innych części kraju.
Zupełnie inny start w niepodległość miały powiaty gnieźnieński i wrzesiński, pozostające przez ponad sto lat pod zaborem pruskim. Dało im to przewagę nie tylko
w postaci infrastruktury: wodociągów, kanalizacji i dostępu do energii elektrycznej, ale
też kultury technicznej i zaufania do prawa, dzięki któremu Michał Drzymała mógł
przez cztery lata mieszkać w wozie, który codziennie stawiał w innym miejscu swojej
działki, by sądy zaborcy nie mogły go uznać za dom, a tego nie wolno mu było budować. Zarówno Gniezno jak i Września wzbogaciły się po 1945 r. o socjalistyczne zakłady
przemysłowe (jak Polanex w Gnieźnie i Tonsil we Wrześni), ale spadek zatrudnienia po
1989 r. co najwyżej osłabił rynek pracy na tych terenach, ale go nie wywrócił. W obu
powiatach wciąż funkcjonuje wiele dużych i średnich przedsiębiorstw oraz liczne firmy jedno- i kilkuosobowe. Co nie znaczy, że mieszkańcy tych powiatów nie borykają
się z problemami bezrobocia i wykluczenia społecznego. Skutki takiego, a nie innego
modelu gospodarki rynkowej i niewydolnej polityki społecznej dotykają cały subregion
koniński: niskie wynagrodzenia, tak zwane umowy śmieciowe, uzależniania, niepełnosprawność czy bezdomność. Liczba bezdomnych w województwie Wielkopolskim
w porównaniu z 2015 roku jest zbliżona i wynosiła w 2017 r. niecałe 2700 osób2.
Wyzwania dla Konina i subregionu konińskiego: szanse i zagrożenia

Gwałtowność procesów gospodarczych i społecznych, wynikających z globalizacji i rozbicia dotychczasowych więzi społecznych, powoduje, że w kryzysie jest wiele państw, ale
w Polsce nakładają się na to jeszcze skutki świeżych przemian ustrojowych.
W subregionie konińskim najsilniej dotknęły one powiat koniński i sam Konin,
które w 2014 r. znalazły się na niechlubnym pierwszym miejscu w Wielkopolsce pod
względem poziomu bezrobocia. Bezrobocia, które w szczególnie dużym stopniu dotyka
ludzi młodych – osoby do 34 r. życia stanowią jedną trzecią wszystkich osób pozostających bez pracy.
Niewielkie szanse na znalezienie stabilnej, dobrze płatnej pracy sprawiły, że duża
część młodych, kończących studia w dużych ośrodkach akademickich, do Konina już
nie wraca. Inni szukają pracy za granicą, osiadając tam na stałe, lub – najczęściej gdy
w Polsce została rodzina – żyją w dwóch światach, zasilając budżety rodzinne w kraju.
Wyjeżdżanie na tak zwane saksy to zresztą wieloletnia tradycja wschodniej Wielkopol-

2. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, luty 2017 Ministerstwo rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

3. Analiza Zróżnicowania Wewątrzregionalnego Województwa Wielkopolskiego
2017, Wielkopolskie regionalne Obserwatorium Terytorialne
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ski, wciąż żywa od czasu zaborów, przerwana wprawdzie w latach realnego socjalizmu, ale podjęta natychmiast po otwarciu granic, żeby przybrać
na sile jeszcze bardziej po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a następnie
do strefy Schengen w 2007 roku. W konsekwencji zarówno w mieście, jak
i w powiecie brakuje kandydatów chętnych do pracy niewymagającej kwalifikacji, a co za tym idzie niskopłatnej, ale też pracowników z przygotowaniem zawodowym, którym kraje Europy Zachodniej oferują zdecydowanie
wyższe wynagrodzenia. Z drugiej strony w Powiatowym Urzędzie Pracy
rejestrują się osoby, które pokończyły studia na kierunkach, dla których rynek pracy nie ma żadnych ofert. To także problem, który Konin i subregion
koniński dzielą z miastami z całej Polski.
W rezultacie maleje liczba osób płacących podatki do miejskiego budżetu, a koszty utrzymania miasta spadają na coraz mniejszą liczbę osób aktywnych zawodowo. Choć problem ten jest wyjątkowo dotkliwie odczuwany
w stolicy subregionu, to występuje również w pozostałych powiatach, choć
z różnym nasileniem. We Wrześni na przykład, przede wszystkim dzięki nowej fabryce Volkswagena, w połowie 2018 r. bezrobocie spadło do poziomu zaledwie 3,4%, równie dobrze radzą sobie powiaty turecki (4,4%) i kolski
(4,5%), a poniżej średniej krajowej (5,9%) mieści się jeszcze powiat gnieźnieński. Dużo więcej bezrobotnych jest w powiecie słupeckim (7,3%) i mieście
Koninie (7,2%), a najwięcej w powiecie konińskim (9,5%).
Wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie subregionu przeważają osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione,
a także rodziny rozdzielone w wyniku migracji za pracą, dotknięte ubóstwem
oraz przemocą i niepełnosprawnością. Wkrótce dołączą też do nich osoby,
które całe lub większość swojego życia były zatrudnione na umowy zlecenia
lub o dzieło, którym emerytura nie będzie przysługiwała w ogóle lub będzie
tak niska, że nie wystarczy na samodzielne utrzymanie.
Subregion koniński jest mocno zróżnicowany pod względem poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego3, i tak tutaj znajduje się bardzo wysoko rozwinięty powiat wrzesiński (grupa A) a na wschodnich rubieżach leży
powiat kolski który ma najniższy poziom wzrostu (grupa C). O wiele lepiej
rozwijają się duże miasta, natomiast jest problem z rozwojem mniejszych
powiatów, najbardziej oddalonych od stolicy Wielkopolski. Receptą na to
zróżnicowanie może okazać się rozwijająca się w subregionie przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość społeczna w subregionie konińskim

W subregionie konińskim działa od 1200 do 1800 podmiotów ekonomii społecznej
(PES)4. W tej liczbie zdecydowanie dominują organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje), niewielka grupa podmiotów reintegracyjnych (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności
Zawodowej) oraz przedsiębiorstwa społeczne (PS). Tych ostatnich w subregionie konińskim jest 55. W tej liczbie zdecydowanie dominują spółdzielnie socjalne, których
jest aż 48. To ponad 1/3 wszystkich przedsiębiorstw społecznych działających na terenie województwa wielkopolskiego.5 Pozostałe podmioty to trzy fundacje prowadzące
działalność gospodarczą, trzy przedsiębiorstwa społeczne i jedna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością non profit. Najwięcej PS, bo aż 34, funkcjonuje na terenie Konina
i powiatu konińskiego. Są to 32 spółdzielnie socjalne, jedno przedsiębiorstwo społeczne
i wspomniana spółka non profit. Drugim pod względem liczby PS jest powiat gnieźnieński, na którego terenie działa ich osiem: siedem spółdzielni i jedna fundacja prowadząca działalność gospodarczą. Spośród pięciu PS działających na terenie powiatu
wrzesińskiego, trzy to są spółdzielnie socjalne, jedna fundacja prowadząca działalność
gospodarczą i jedno przedsiębiorstwo społeczne, a powiat słupecki z kolei ma tylko
o jedną spółdzielnię socjalną mniej. Na terenie pozostałych dwóch powiatów – kolskiego i tureckiego – działają po dwie spółdzielnie socjalne. Większość z tych spółdzielni
to spółdzielnie socjalne osób prawnych powstałe dzięki zaangażowaniu i współpracy
jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Gmina Dąbie, Gmina Rychwał, Gmina Rzgów, Gmina Turek czy Gmina Kramsk), organizacji pozarządowych (m.in. Fundacja
Podaj Dalej, Stowarzyszenie Gepetto, Stowarzyszenie Mustang, Kolskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”) czy kościelnych osób prawnych, jak np.
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej subregionu konińskiego działają w przeważającej większości – z jednym tylko wyjątkiem (o czym niżej) – w branży usługowej.
Przeważają usługi gastronomiczne: catering, bary, restauracje. Zajmuje się tym 12 PS:
6 w Koninie i powiecie konińskim, 3 w powiecie gnieźnieńskim i po jednym w powiatach
wrzesińskim, słupeckim i tureckim.
Jest wśród nich Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu z Kramska, założona
w 2012 roku i uważana za jedno z najlepiej radzących sobie na rynku PES, co zawdzięcza w równej mierze talentom liderki, jak i przychylności władz gminy, które powierzyły spółdzielni świadczenie usług opiekuńczych. Gmina wyszła z założenia, że lepiej
sprawować opiekę nad potrzebującymi jej mieszkańcami na miejscu, niż wysyłać ich
i finansować pobyt w dużo droższym domu pomocy społecznej. Warto podkreślić, że

4. Cezary Miżejewski, Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w subregionie konińskim
do 2020 roku, WOES Konin 2016
5. Spółdzielnie socjalne w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2018.
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takie podejście to wyjątek w skali całego kraju. Oprócz Spółdzielni Socjalnej
Razem do Sukcesu usługi opiekuńcze świadczy również Spółdzielnia Socjalna Poryw z Rychwała w powiecie konińskim.
Obok usług gastronomicznych dominują – co zrozumiałe – usługi
świadczone na rzecz samorządów, a więc usługi komunalne, polegające na
pielęgnowaniu terenów zielonych i wykonywaniu prac remontowych oraz
– w jednym przypadku – recyklingu. Usługami komunalnymi zajmuje się
pięć spółdzielni socjalnych, w tym cztery z powiatu konińskiego i jedna –
wrzesińskiego. Warto podkreślić, że część z nich skorzystała z nowelizacji
ustawy o zamówieniach publicznych, a dokładnie z klauzul społecznych, które umożliwiły zlecenie zadań użyteczności publicznej przedsiębiorstwom
społecznym w uproszczonym trybie. Bardzo podobną działalnością – bo
świadczeniem usług remontowych albo budowlanych lub jednych i drugich
jednocześnie – zajmuje się osiem PS, w tym pięć spółdzielni socjalnych z Konina i powiatu konińskiego, dwa przedsiębiorstwa społeczne z wrzesińskiego
i jedna spółdzielnia z powiatu gnieźnieńskiego.
Na terenie subregionu konińskiego działają cztery przedszkola, prowadzone przez PS: po jednym w Koninie, na terenie powiatu konińskiego,
gnieźnieńskiego i słupeckiego. Szczególnym jest przedszkole dla dzieci ze
spektrum autyzmu prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Spektrum. Trzy
podmioty świadczą usługi hotelarskie. Jest wśród nich Blues Hostel, wspierany przez władze Konina, które wygospodarowały dla niego pomieszczenia
przy rynku, tuż obok Centrum Organizacji Pozarządowych i innej spółdzielni socjalnej – Sportu i Rehabilitacji.
Kolejne trzy przedsiębiorstwa zajmują się reklamą (wszystkie z Konina
i powiatu konińskiego), szkoleniami (Gniezno, Września i powiat gnieźnieński) i handlem (wszystkie z Konina). Spółdzielnie prowadzą również pralnie
(w Starym Mieście w powiecie konińskim i we Wrześni) oraz wypożyczalnie
sprzętu rehabilitacyjnego (Konin i Słupca). Warta uwagi jest Spółdzielnia
Socjalna Aktywni z Koła. Założona w 2014 roku była jedną z pierwszych
spółdzielni socjalnych w Polsce, które zatrudniły osoby z niepełnoprawnością intelektualną – absolwentów pobliskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Spółdzielnia jest także udanym przykładem partnerstwa społeczno-prywatnego. Od początku jej działalności, jej głównym zleceniodawcą pozostaje
międzynarodowy koncern Saint-Gobain z polską siedzibą w Kole. Spółdzielnia świadczy dla firmy usługi z zakresu co-packingu.
W całym subregionie konińskim jedna tylko – Słupecka Spółdzielnia Socjalna – zajmuje się produkcją. Jest to produkcja wyrobów z plastiku,
głównie różnego rodzaju pudełek, stosowanych do pakowania żywności, ale
w asortymencie słupeckich spółdzielców znajdują się również plastikowe
kosze, pudełka do żywości czy duże pudła na zabawki jak i różnego rodzaju
opakowania, wyroby z plastiku. Oprócz tego spółdzielnia, przy współpracy

z tradycyjnymi firmami montuje między innymi przekaźniki, termostaty oraz nawija
cewki. Warto dodać, iż jest to największe przedsiębiorstwo społeczne w subregionie
zatrudniające ponad 100 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Jaka jest przyszłość ekonomii społecznej w subregionie konińskim, szczególnie
w kontekście wyzwań stojących przed gospodarką i społeczeństwem? Ekonomia społeczna ma potencjał, żeby rozwiązywać zarówno problemy gospodarcze (działalność
gospodarcza i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy,
budowanie dobrobytu lokalnego, partnerstwa międzysektorowe), jak i społeczne (skoncentrowanie na człowieku, działalność na rzecz społeczności lokalnych, działalność kulturalna i edukacyjna). Wydawać by się mogło, że zainteresowanych skorzystaniem z tej
formy działalności gospodarczej i zarobkowania jest wystarczająco dużo, by zapewnić jej powodzenie na najbliższe dekady. Jesteśmy społeczeństwem, którego duża część
wciąż ma trudności z przystosowaniem się do funkcjonowania w gospodarce rynkowej.
I będzie ich coraz więcej, bo w wiek emerytalny zacznie wkrótce wkraczać coraz więcej
osób, które dużą część swojego życia przepracowały na umowach śmieciowych, bez
jakiegokolwiek ubezpieczenia społecznego.
Najpoważniejszym problemem dla upowszechniania się rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej wydaje się być brak wzajemnego zaufania, który praktyka funkcjonowania faktycznie upaństwowionych spółdzielni w poprzednim ustroju, jeszcze pogłębiła, czyniąc tę formę działalność co najmniej podejrzaną, a w powszechnym odbiorze
o naleciałościach socjalistycznych, szczególnie wśród starszego pokolenia. A tymczasem
zaufanie jest tutaj niezbędne – najlepiej prosperują spółdzielnie socjalne ze zdecydowanym liderem, którego pozostali darzą zaufaniem. Z większymi trudnościami borykają
się spółdzielnie, w których decyzje – zarówno te dotyczące bieżącej działalności, jak
i te dotyczące planów na przyszłość podejmowane są wspólnie. Żeby przezwyciężyć
nieufność potrzeba będzie lat i edukacji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie pozafinansowe dopiero
w Polsce raczkuje i większość społeczeństwa nawet o nim nie słyszała. Przypadki wzorowej współpracy ze spółdzielniami socjalnymi kilku przedsiębiorstw, które w skali całej
Wielkopolski da się policzyć na palcach jednej ręki, nie dają nadziei na większe zaangażowanie dużych firm we wspieranie ES. Kluczem do powodzenia spółdzielni socjalnych jak i całego sektora ekonomii społecznej pozostaje postawa władz samorządowych.
Przykład Kramska pokazuje, że również samorząd może na takiej współpracy zyskać.
Choć w subregionie konińskim nie ma spółdzielni, która angażowałaby do świadczenia
usług na rzecz gminy osoby zagrożone eksmisją z powodu zadłużenia czynszowego, to
przykład choćby z Poznania pokazuje, że jest to obiecujący kierunek działania.
Przezwyciężeniu niechęci do idei spółdzielczości dobrze przysłużyć się może rozwój spółdzielczości uczniowskiej i popularyzowanie w szkole wiedzy o spółdzielczości
i ekonomii społecznej. Ośrodkom Ekonomii Społecznej nie pozostaje w tej sytuacji nic
innego jak mozolna praca u podstaw, a w jej ramach promowanie w szkołach zespołowego działania, wspólnoty i ekonomii społecznej.

www.czilii.spoldzielnie.org
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W prowadzonej przez siebie klubokawiarni spółdzielnia oferuje dania typu fast-food, dania obiadowe oraz przekąski, desery i ciasta własnego wypieku. Oferta Spółdzielni jest stale dostosowywana do potrzeb odbiorców – odpowiedzią na oczekiwania odbiorców było m.in. rozszerzenie oferty
o kanapki śniadaniowe oraz opcję „na miejscu” i „na wynos” z możliwością dostarczenia na terenie
szpitala. Spółdzielnia oferuje również catering, co pozwala przedsiębiorstwu na dotarcie z ofertą do
wszystkich mieszkańców Gniezna. W bezpośrednim sąsiedztwie Czilii znajdują się tereny zielone
i deptak który w okresie wiosenno-letnim jest wykorzystywany jako barowy ogródek. W 2018 roku
Spółdzielnia Socjalna Czilii otworzyła drugi lokal gastronomiczny w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

Spółdzielnia Socjalna Czilii powstała w 2016 roku z inicjatywy dwóch organizacji: Stowarzyszenia
Nowa Wspólna Droga oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Spółdzielnia działa na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, gdzie prowadzi klubokawiarnię. Impulsem do rozpoczęcia działalności była potrzeba aktywizacji zawodowej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W spółdzielni znaleźli
zatrudnienie mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” działającego na terenie
„Dziekanki”. W codziennej pracy wspierają ich terapeuci i specjaliści.

Czilii

4. ANIMATOR
— SUBREGION KONIŃSKI
TAM I Z POWROTEM
Tekst: Karolina Dereżyńska

Wyobraź sobie, że…

W tej małej miejscowości jeszcze kilka lat temu funkcjonował z dużym powodzeniem
zakład produkcyjny. To, co produkował jest w tej historii mniej istotne. Tym, co jest
ważne, jest fakt, że zakład zatrudniał wiele osób, a jego pracownicy podejmowali się
zajęć wymagających różnorodnych kompetencji, takich jak: umiejętności krawieckie,
stolarskie, rękodzielnicze, obsługa maszyn i urządzeń, obsługa administracyjna i prace
produkcyjne. Wszystko to funkcjonowało w jednym miejscu przez wiele lat, pracownicy
i mieszkańcy miejscowości przyzwyczaili się do Zakładu. Wreszcie jednak zmieniająca
się sytuacja na rynku, a także niesprzyjające zmiany formalno-prawne sprawiły, że Zakład został zamknięty. Historia, jakich wiele.
Część osób znalazło pracę w innych miejscach. Dotyczyło to szczególnie osób
młodszych, które były gotowe na to, aby dojeżdżać do pracy do oddalonego o 30 km
miasta. Jednak te osoby stanowiły małą część załogi. Co się stało z resztą osób? Zostały w domu. Część z nich zarejestrowała się Powiatowym Urzędzie Pracy i rozpoczęła
szukanie pracy lokalnie, najczęściej na innych stanowiskach i z innym zakresem zadań
niż te, które wykonywała do tej pory. Jednak znaczna część z nich, ze względu na brak
możliwości zdobycia nowych umiejętności, pozostała bez pracy. Dużą część z tych osób
stanowiły kobiety.
Brak pracy w miejscu zamieszkania, która zagospodarowałaby osoby mogące
i chcące pracować stanowi problem w wielu dużych i mniejszych miejscowościach. 50,
100 a może nawet 200 osób traci pracę nagle, w sytuacjach zmian na lokalnym rynku
pracy. Ten przykład pokazuje pewien mechanizm. To może być kopalnia, restauracja,
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zakład przetwórstwa spożywczego, sklep i wiele innych miejsc, które zapewniały ludziom pracę. Tym, co łączy te wszystkie hipotetyczne sytuacje jest
trudna sytuacja ludzi, którzy w takich sytuacjach się znajdą.
Jak znaleźć rozwiązanie dla problemów tych społeczności lokalnych?
Warto rozmawiać. Na przykład z animatorami Wielkopolskiego Ośrodka
Ekonomii Społecznej. Oni szukają rozwiązań dla tych problemów już od
ponad 3 lat.
Na początku…

Nie zawsze spotkanie z animatorem zaczyna się od analizy problemów. Czasami sytuacja w regionie jest dobra, ale szuka się inspiracji, rozwiązań, które
mogą ulepszyć to, co jest. Animatorzy OWES spędzali po kilkanaście (a czasem i więcej) godzin tygodniowo w ciągu ostatnich trzech lat na spotkaniach
z liderami w środowiskach lokalnych. Dlaczego? By poznać lokalny punkt
widzenia, zdiagnozować aspekty problemowe i stworzyć najlepsze warunki
do poszukiwania rozwiązań.
Problemy, z jakimi się spotykali były różne: nagła redukcja miejsc pracy, zmiany systemowe, przemiany rynkowe, niezagospodarowane budynki
i obszary miejskie, niewystarczająca ilość usług społecznych, brak dostosowanych miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej to tylko niektóre
przykłady. Od naszych specjalistów wymagana jest zatem znajomość wielu
tematów i doświadczenie w różnych obszarach. Nauki społeczne, zagadnienia
finansowe, znajomość realiów biznesowych, wiedza na temat pozyskiwania
środków finansowych, formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności
i oczywiście ekonomia społeczna i spółdzielczość – wszystko jest bliskie i dobrze znane naszym specjalistom. Dlatego też problemy diagnozują trafnie,
a możliwe rozwiązania i szanse na rozwój wyłapują w okamgnieniu. No, może
nie, aż tak szybko, bo animacja to jednak proces i to proces złożony.

Nikt nie powiedział, że zmiany są proste. Istotne jest zaangażowanie i nakłady pracy, a efekty – jak to bywa zazwyczaj – przy większych nakładach
są zdecydowanie lepsze.
Animacja to proces tworzenia nowych możliwości i budowania dobrego klimatu wokół spraw, które są dla nas ważne – tutaj są to zagadnienia związane z ekonomią społeczną, budowaniem dobrobytu lokalnego i tworzeniem
nowych miejsc pracy, czyli jest to tworzenie warunków do funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych.
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Animacja jako proces

Osoba do pierwszego kontaktu

Animator to osoba, która doskonale zna możliwości oferowane przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, zna też potencjał przedsiębiorczości społecznej. Jest pierwszą
osobą, z którą spotyka się, grupa osób przed przystąpieniem do projektu, przed działaniami innych specjalistów. To animatorzy analizują zastaną sytuację i kierują dalszymi
działaniami grup, osób, podmiotów – rekomendują dalsze wsparcie WOES odpowiednio
dostosowane do potrzeb.
To animator musi przeanalizować warunki zewnętrzne, rozpoznać charakterystyczne zagadnienia społeczno-gospodarcze danego, środowiska lokalnego i dopasowywać do tych rozwiązań rozwiązania związane z przedsiębiorczością społeczną, te które
będą najbardziej efektywne. Do grup i środowisk potrzebujących wsparcia dociera się na
dwa sposoby. Pierwszym jest nawiązanie kontaktu z osobami zaangażowanymi w rozwój lokalny: z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi czy innymi grupami nieformalnymi.
Drugim, bardziej ogólnym sposobem jest diagnoza środowiska lokalnego, która polega
na analizie danych zastanych. To drugie podejście zaczyna się od pracy badawczej, aby
na dalszym etapie skonfrontować je z rzeczywistością i ludźmi z „krwi i kości”, także na
miejscu. Równolegle z Ośrodkiem i animatorem mogą kontaktować się grupy, osoby
zainteresowane rozwiązaniem problemów, poprawą sytuacji w swoich środowiskach
lokalnym i tak też bardzo często się dzieje.
Tematy na topie

O czym odbiorcy animacji rozmawiali najchętniej? Najważniejsze tematy dotyczyły
zmian prawnych i systemowych. Wzrosła świadomość konieczności poszukiwania rozwiązań ekologicznych i potrzeba większego zaangażowania w kreowanie wspólnej, dostępnej wszystkim przestrzeni publicznej.
Po pierwsze więc, rewitalizacja! Specjalnością WOES jest wsparcie środowisk, podmiotów, JST we wspieraniu tzw. rewitalizacji społecznej. Celem tak rozumianej rewitalizacji jest budowanie przestrzeni społecznej i wzmacnianie lokalnego środowiska w taki
sposób, aby przy jednoczesnym materialnym i infrastrukturalnym działaniu wzmacniać
działania na rzecz społeczności lokalnej. Rewitalizacja społeczna to wieloletni proces
mający na celu zatrzymanie negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ten proces jest inicjowany i koordynowany przez jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też właśnie najczęściej z przedstawicielami samorządów
pracuje nasz dział animacji by, zaplanować i wdrożyć założenia rewitalizacji społecznej.
Spółdzielnia socjalna realizująca zadania własne gminy czy powiatu to drugi popularny obszar współpracy samorządów i działu animacji OWES. Przedsiębiorczość społeczna służąca przede wszystkim aktywizacji i reintegracji zawodowej, ale i społecznej to
zarazem doskonałe narzędzie w budowaniu lokalnego rynku pracy, a także zwiększania
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oferty usług i produktów dla społeczności lokalnej. Bo czy możemy mówić
o bardziej lokalnej firmie, niż ta w której pracują mieszkańcy gminy, która
jest jednocześnie jej założycielem i jednocześnie realizuje zlecenia na rzecz
społeczności lokalnej? Trudno znaleźć lepszy przykład. Dlatego też to rozwiązanie jest wybierane coraz częściej i na coraz większą skalę.
Wreszcie, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Zagadnienie niełatwe, wymagające znacznego zaangażowania nie tylko animatorów,
ale też radców prawnych. Dział animacji OWES wraz z innymi specjalistami
często pomaga w rozwiązaniu zawiłości dotyczących np. klauzul społecznych.
Dedykowane dla biznesu – partnerstwa społeczno-prywatne

Działania animacyjne dedykowane są nie tylko samorządom. Dział animacji
WOES współpracuje również z przedstawicielami lokalnego biznesu. Wśród
przedstawicieli biznesu znajdują się coraz częściej tacy, którzy chcą wdrażać
w swoich firmach rozwiązania społecznie odpowiedzialne. Język biznesowy
jest inny i wymaga również innego podejścia. Inne są również motywacje
i cele tradycyjnych przedsiębiorców. Wszystko jednak sprowadza się do jednego – wsparcia społeczności, rozwoju produktu, usług na rzecz lokalnego odbiorcy z poszanowaniem i na rzecz wartości społecznych. Lokalność jest siłą
i wartością spajającą interesariuszy w partnerstwach społeczno-prywatnych.

Warto pamiętać, że animacja jest procesem niezwykle indywidualnym i droga do wypracowania takich samych rezultatów zawsze może wyglądać inaczej.
Jest to uzależnione od charakteru problemu i potencjału danej społeczności.
Gdyby spróbować narysować bardzo ogólną ścieżkę działania, to początkiem
byłoby zdiagnozowanie potrzeby. Animatorzy WOES diagnozują potrzebę,
a następnie starają się dotrzeć do interesariuszy (w środowisku lokalnym)
którzy są zainteresowani rozwiązaniem tego konkretnego problemu. To
właśnie interesariusze współpracują z animacją, współuczestniczą w działaniach podczas których odbywa się poszukiwanie rozwiązań, opracowywanie
planów i kreślenie harmonogramów działań.
Na koniec dokonuje się łączenia pewnych modeli, rozwiązań, które
następnie możemy wdrażać w dalszych częściach realizacji projektu. Tutaj,
w zależności od wcześniejszych etapów dostosowuje się znane już praktyki
bądź wypracowuje innowacyjne rozwiązania. Dalsze etapy – wypracowywania rozwiązań – są często realizowane przy współpracy z innymi działami
WOES. Jeśli zachodzi potrzeba promocji, animator i grupa współpracuje
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Ścieżka działania animatora

z działem promocji. Jeśli celem jest powołanie nowego podmiotu w środowisku lokalnym, wówczas współpraca nawiązywana jest z działem inkubacji czy też działem doradztwa. W WOES funkcjonuje 8 specjalistycznych działów oraz liczne zespoły i specjaliści
zewnętrzni, z których wsparcia korzysta zespół WOES. Wyznajemy zasadę, że to w pracy
zespołowej tkwi nasza największa siła.
Narzędzia

W czasie swojej pracy animatorzy OWES korzystają z różnorodnych narzędzi. Są to m.in.:
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ

Warsztaty edukacyjne, np. dla uczniów, pracowników naukowych czy osób pracujących z młodzieżą;
Sesje dialogowe, czyli sieciowanie środowiska lokalnego wokół pewnego problemu i modelowanie dyskusji w celu osiągnięcia pewnych rozwiązań przy pomocy
ekspertów;
Praca animatorów „w terenie” – działanie osób wyposażonych w pakiet wiedzy;
Narzędzia diagnostyczne, diagnozy, które wynikają z danych zastanych lub z danych wywołanych, czyli takich, które zbierane są np. za pomocą ankiety, poprzez
rozmowę czy wywiad pogłębiony;
Wydarzenia jak np. fora ekonomii społecznej, których tematyka jest realizowana
wokół tematu przedsiębiorczości społecznej;
Spotkania sieciujące, w które angażowane są różne środowiska, biznes, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty reintegracyjne, przedsiębiorstwa
społeczne, czyli takie spotkania, które są swoistą platformą wymiany doświadczeń,
ale również, gdzie poruszamy ważne tematy merytoryczne;
Desk research i propozycje zmian dokumentacji, analiza treści, analiza dokumentów zastanych, proponowane rozwiązania na podstawie zebranych danych;
Sieciowanie – tworzenie partnerstw.
Partnerstwa

Początkiem każdego partnerstwa jest ‚’zainspirowanie’ interesariuszy, środowisk, osób
pewną ideą. Jednak nic nie dzieje się w odosobnieniu. Następnie wypracować należy
jeden kierunek , w którym potencjalni partnerzy mogą wspólnie patrzeć i wspólny cel,
który będą chcieli osiągnąć. Następnie trzeba znaleźć partnerów, którzy chcą osiągnąć
wspólny cel. Tym wspólnym celem może być np. aktywizacja osób z niepełnosprawnościami lub aktywizacja osób uzależnionych, bądź powstanie jakieś inicjatywy, przedsiębiorstwa społecznego.
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Kolejny etap to uzgadnianie tego, co jest porozumieniem. W WOES
został przyjęty model, w ramach którego tworzone są partnerstwa ramowe. Ich wewnętrzna struktura jest w każdym wypadku indywidualna. To,
co jest w środku, jest ukierunkowane na właśnie cele tych poszczególnych
interesariuszy.
Sformalizowanie procesu partnerstwa jest po to, żeby pokazać to, że
jesteśmy razem i oficjalnie potwierdzić chęć do działania. Formalizowanie
partnerstwa odbywa się poprzez podpisanie dokumentu – umowy partnerskiej bądź listu intencyjnego.
Dział animacji WOES wspiera cały proces nawiązywania, budowy
i rozwoju partnerstw, żeby poszczególne osoby działały i osiągały cele, które sobie ustaliły. WOES działa na rzecz wzmocnienia partnerstw oferując
dedykowane wsparcie: merytoryczne, środowiskowe, wsparcie negocjacyjne
w środowiskach lokalnych.

W ramach funkcjonujących, nawiązanych przy wsparciu WOES partnerstw
powstało wiele bardzo atrakcyjnych inicjatyw. Łącznie wspartych zostało
blisko 30 partnerstw działających w różnych obszarach.
W ramach działań animacyjnych wspierane były grupy działające w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Ciekawym rozwiązaniem, jakie
udało się wypracować wspólnie z interesariuszami jest aktywizacja terenów
pokopalnianych. Problemem w tym środowisku były negatywne skutki zamknięcia kopalni. Problem miał charakter wieloaspektowy – od problemów
na rynku pracy po problemy z poszukiwaniem pomysłu na produkt lokalny
i rozpoznawalność regionu w kraju. Proces cały czas trwa. Jednym z pierwszych efektów partnerstwa było powołanie do życia Spółdzielni Socjalnej Od
deski do deski. Spółdzielnia realizuje usługi na rzecz społeczności lokalnej.
Członkami założycielami Spółdzielni są Gmina Brudzew i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew. Działanie inicjatywy aktywnie wspiera
Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”.
Innym przykładem interesującej inicjatywy jest Partnerstwo na rzecz
utworzenia Inkubatora Kuchennego. Partnerstwo zawiązane zostało przez
trzy podmioty – Turkowską Unię Rozwoju – T.U.R. (LGD), Gminę Brudzew
oraz PROBIOTICS Polska. Jest to przykład współpracy społeczno-prywatno-publicznej. Inkubator powstał na terenie Gminy Brudzew w budynku po
byłej Szkole Podstawowej w Krwonach.
Koncepcja Inkubatora Kuchennego polega na udostępnianiu mieszkańcom, rolnikom i małym przedsiębiorstwom pomieszczeń wraz z linią
technologiczną do przetwarzania owoców i warzyw oraz wypieku chleba.
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Partnerstwa – dobre praktyki

W ramach usług Inkubatora lokalni mieszkańcy będą mogli wynajmować pomieszczenia
i wyposażenie kuchni na godziny oraz korzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie
przetwórstwa, ale również pozyskiwania środków na rozwój działalności przetwórczej.
Możliwa będzie również sprzedaż wytworzonych produktów w sklepie inkubatorowym.
Na miejscu będzie także możliwe oddawanie owoców lub warzyw, aby nie uległy zmarnowaniu. Otwarcie Inkubatora zaplanowane zostało na wiosnę 2019 roku.
Animacja w liczbach

Nasi animatorzy/-ki w ramach trzyletnich działań WOES przejechali/-ły ponad 150
tysięcy km! Samochodem, pociągiem, czasami i autobusem – wszystko, by dotrzeć
tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. W ramach WOES zorganizowano blisko 30 sesji
dialogowych. Odwiedzili każdą gminę w subregionie konińskim, każdy z 7 powiatów
w subregionie:
ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

Powiat koniński (gminy miejsko-wiejskie: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno,
Ślesin; gminy wiejskie: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów,
Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, miasta: Golina, Kleczew, Rychwał,
Sompolno, Ślesin.
Miasto Konin – powiat.
Powiat kolski (7 wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec,
Olszówka i Osiek Mały; 3 miejsko-wiejskie: Dąbie, Kłodawa i Przedecz; 1 miejska:
miasto Koło).
Powiat słupecki (gminy miejskie: Słupca, gminy miejsko-wiejskie: Zagórów, gminy
wiejskie: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, miasta: Słupca,
Zagórów).
Powiat turecki (1 gmina miejska: Turek, 2 gminy miejsko-wiejskie: Dobra, Tuliszków, 6 gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, 3 miasta: Turek, Dobra, Tuliszków).
Powiat gnieźnieński (gminy miejskie: Gniezno, gminy miejsko-wiejskie: Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, gminy wiejskie: Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, miasta: Gniezno, Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno,
Witkowo).
Powiat wrzesiński (gminy miejsko-wiejskie: Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, gmina wiejska: Kołaczkowo, miasta: Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września)
Nasi animatorzy przepracowali w ramach WOES ponad 17.280 godzin! Za podsumowanie tego osiągnięcia niech posłużą wnioski z badań psychologa Andersa
Ericssona1 , który analizował źródła sukcesu wirtuozów skrzypiec: „aby osiągnąć

1. www.focus.pl/artykul/recepta-na-sukces-malcolma-gladwella-czyli-regula-10-tys-godzin

Plany na przyszłość
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poziom biegłości odpowiadający klasie światowej w dowolnej dziedzinie, należy zaliczyć 10 tysięcy godzin ćwiczeń”. Naszemu działowi
animacji zdecydowanie udało się to osiągnąć.
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Animacja WOES cały czas się rozwija. W dalszym ciągu jest jeszcze dużo do
zrobienia, a kolejne wyzwania czekają.
W 2018 roku odbyły się dwa wydarzenia sieciujące z Warsztatami Terapii Zajęciowej subregionu konińskiego, po to, by wzmonić aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Jest to model jaki wypracowywaliśmy
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wcześniej w ramach
Projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.
Kontynuowane będą również działania polegające na budowie ekonomii cyrkularnej, a także upowszechnianiu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, które mogą zwiększyć udział przedsiębiorstw społecznych w realizacji zadań użyteczności publicznej. Samorządy mogą liczyć na
merytoryczne wsparcie w tym zakresie. Jednocześnie ważne jest wzmacnianie potencjału liderów lokalnych, bo silni liderzy to silne środowiska lokalne.
Animacja tam i z powrotem, ciągle w ruchu.

www.spoldzielniadobryadres.pl

W ramach Konkursu Lodołamacze, w edycji 2015 etapu regionalnego Spółdzielnia Dobry Adres została wyróżniona w kategorii „Otwarty Rynek Pracy” podczas regionalnego etapu konkursu „Lodołamacze” w 2015 roku.

Obok usług gastronomicznych, przedsiębiorstwo oferuje usługę projektowania i produkcji materiałów promocyjnych i reklamowych (poligrafia), w tym wydruki wielkoformatowe, banery zewnętrzne
wraz z montażem, nadruki na odzieży, grawer na artykułach biurowych, przedmiotach drewnianych,
ceramicznych, metalowych.

We współpracy z ZAZ Słupca spółdzielnia prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami – stanowią one
większość z 10 zatrudnionych w spółdzielni osób.

Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres została założona we wrześniu 2013 roku przez powiat słupecki
i gminę miejską Słupca. Siedziba spółdzielni znajduje się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy, w pobliskich Piotrowicach spółdzielnia prowadzi natomiast restaurację Dobry Adres, świadczy
również usługi cateringowe.

Dobry Adres
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1. JAK ZAŁOŻYĆ
SPÓŁDZIELNIĘ
SOCJALNĄ?
Tekst: Marek Gruchalski

Czym jest spóldzielnia socjalna? Kto może ją założyć i jak to zrobić? Jak powinien wyglądać statut? Odpowiedzi na te pytania znają
doradcy OWES. Można je również znaleźć w poniższym tekście.
Przepisy regulujące zakładanie i działalność spółdzielni socjalnych

Przed założeniem spółdzielni socjalnej konieczne jest zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi ich funkcjonowanie, z których podstawowym
aktem jest ustawa o spółdzielniach socjalnych. Oto najważniejsze z nich:
1.
2.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013
poz. 1443 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.
z 2018 r. poz.1285 z późn. zm.).

O zmianach, jakie przyniosła nowelizacja Ustawy, piszemy szczegółowo
w kompedium.

ƣƣ

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia
8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej
o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
(Dz.U z 2018 r. poz. 1209);
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Przepisy wykonawcze

ƣƣ

ƣƣ

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r.
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 149 poz.1051
z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie
sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni
oraz organizacji spółdzielczych (Dz.U. z 1995 r. Nr 47 poz. 248).
Czym jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo, którego celem, obok prowadzenia działalności gospodarczej, jest również działalność na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji
członków oraz pracowników spółdzielni. Spółdzielnie socjalne funkcjonują na podstawie
ustawy z dnia 17 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1285
z późn. zm., zwanej dalej Ustawą o spółdzielniach socjalnych), zgodnie z którą celem
spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą
pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej. Ustawa o spółdzielniach socjalnych bezpośrednio określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz
likwidacji spółdzielni socjalnych.
Ustawa jest jednolitym aktem prawnym, na który składa się 30 artykułów, regulujących
następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

trybu zakładania i rejestrowania spółdzielni,
członków, ich praw i obowiązków,
stosunków pomiędzy spółdzielnią socjalną a jej członkiem, pracownikiem i wolontariuszem,
organów spółdzielni,
gospodarki spółdzielni socjalnej, podziału nadwyżki bilansowej,
wsparcia działalności spółdzielni socjalnej ze środków publicznych,
łączenia i podziału spółdzielni socjalnych,
likwidacji spółdzielni.

Dodatkowo do spółdzielni socjalnych stosujemy przepisy ustawy Prawo spółdzielcze, gdyż
zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w sprawach nieregulowanych
w ustawie zastosowanie znajdują przepisy tejże ustawy.

Zgodnie z ustawą spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1.
osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),
2.
osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r.
poz. 650), tj.:
ƣƣ
absolwenci centrum integracji społecznej,
ƣƣ
absolwenci klubu integracji społecznej;
3.
osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076),
4.
osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5.
osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
ƣƣ
opiekunowie osoby niepełnosprawnej będące jednocześnie zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub
niewykonujące innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów
osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów świadczeniach
rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6.
osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
7.
osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076).
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Dla kogo jest spółdzielnia socjalna?

1. Na co pozwala art. 5 ust. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

II .1 .

Warunkiem jest aby wszystkie te osoby, chcące założyć spółdzielnię socjalną, posiadały pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma natomiast przeszkód do
tego, aby osoby należące do jednej z ww. grup i posiadające ograniczoną zdolność
do czynności prawnych nabyły członkostwo w spółdzielni socjalnej już istniejącej1. Członkami – założycielami spółdzielni socjalnej mogą być też, oprócz grup
wskazanych powyżej, inne osoby, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż:

1.
2.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

50% ogólnej liczby założycieli;
70% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy spółdzielnię socjalną zakładają
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie:
zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000),
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto, w myśl nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych spółdzielnię socjalną
mogą założyć także:
ƣƣ
organizacje pozarządowe,
ƣƣ
jednostki samorządu terytorialnego,
ƣƣ
kościelne osoby prawne.
Rodzaje spółdzielni socjalnych

Powyższe zestawienie osób, które mogą tworzyć spółdzielnie socjalne, doprowadziło
do podziału spółdzielni na 2 kategorie: spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób nie fizycznych – w praktyce przyjęło się je nazywać spółdzielniami osób prawnych. Możliwość zakładania spółdzielni socjalnych przez te ostatnie
wprowadziła nowela do ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2009 r. Liczba założycieli
spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne. W przypadku gdy założycielami
spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, spółdzielnia socjalna jest obowiązana do
przyjęcia w poczet członków oraz do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch
osób spośród osób fizycznych mogących założyć spółdzielnię socjalną, wymienionych
w art. 4 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego
Rejestru Sądowego. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu członków w przypadku osób fizycznych lub dwóch członków w przypadku osób prawnych i nie więcej niż
pięćdziesięciu członków. Wyjątkiem jest spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku
przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych – spółdzielnia taka
może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.
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Co do zasady, członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby
fizyczne, wskazane w ustawie jako osoby, które mogą założyć spółdzielnię
socjalną (art. 5 ust. 4 w zw. z art. 4 ust. 1). Osoby te mogą więc być zarówno
członkami – założycielami spółdzielni socjalnej, jak i przystępować do spółdzielni już istniejącej – przy czym, w takim przypadku osoby te nie muszą
posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych (jak w przypadku członków – założycieli). Ponadto członkostwo w istniejącej już spółdzielni socjalnej mogą nabyć inne osoby niż wskazane wcześniej. Liczba takich członków
nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.
Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy,
stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć ponadto organizacje
pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku członkostwo tych osób nie będzie się łączyło z pracą
wykonywaną osobiście na rzecz spółdzielni (osoby takie nie będą więc pracownikami spółdzielni). Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne
lub jednostki samorządu terytorialnego – założyciele spółdzielni socjalnej
są zobowiązani do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych
(tj. spośród osób fizycznych mających zdolność do zakładania spółdzielni
socjalnych), w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej
do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby te, po 12 miesiącach zatrudnienia
w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Nie wyklucza to uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej
przed tym terminem zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni.
Co możemy robić w ramach prowadzenia spółdzielni socjalnej?

2. Art. 551 kodeksu cywilnego: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

II .1 .

Zgodnie z art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych
(przedsiębiorstwo)2. Zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartą
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art.2) jest nią zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Wskazując na gospodarczy charakter działalności spółdzielni socjalnej, zaznaczyć
należy, iż to co wyróżnia spółdzielnię socjalną jako przedsiębiorcę na tle innych przedsiębiorców, to oparcie się w prowadzonej działalności gospodarczej na osobistej pracy
członków oraz jej pracowników.
Oprócz działalności gospodarczej, głównym celem spółdzielni socjalnej jest działanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej oraz prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej. Adresatami tychże działań są członkowie oraz pracownicy
spółdzielni socjalnej a w przypadku działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej także
ich środowisko lokalne. Spółdzielnia może ponadto prowadzić działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3. Przez społeczną reintegrację
członków ustawa o spółdzielniach socjalnych rozumie działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Zawodową reintegracją
członków są, zgodnie z ustawą, działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej
w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz
działalność społeczna nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako
statutowa działalność odpłatna lub działalność nieodpłatna4 oraz wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości5.
Członkowie spółdzielni, ich prawa i obowiązki

Przepis art. 12 określa stosunek pracy łączący spółdzielnię z jej członkiem, zgodnie
z którym nawiązuje się on, co do zasady, na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
Ponadto dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
powołania, umowy o pracę nakładczą, umowy cywilnoprawnej – zlecenie oraz o dzieło
(tj. w formach określonych w art. 201 ustawy Prawo spółdzielcze). Spółdzielnia socjalna może ponadto zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym
że łączna liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, nie może być niższa niż
50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób w niej zatrudnionych. Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni socjalnej rada nadzorcza, a w przypadku

3. Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
4. Art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
5. Art. 9 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
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braku jej powołania walne zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę. Ustawa dopuszcza
stosowanie do pracowników zatrudnionych w spółdzielni socjalnych skrócenie równomiernie czasu pracy i zmniejszenie odpowiednio wynagrodzenia
członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków.
Powyższa możliwość wynika wprost z art. 185 Prawa spółdzielczego, którym
posiłkuje się ustawa o spółdzielniach socjalnych. Przepis art. 185 stosuje się
w razie gospodarczej konieczności, w celu zapewnienia pracy wszystkim
członkom. Prawo do wynagrodzenia przysługujące członkowi spółdzielni
socjalnej nie obejmuje prawa do udziału w nadwyżce bilansowej. Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia ponadto wykonywanie pracy
w spółdzielni osobom skazanym na karę ograniczenia wolności. Osoby te
nie mogą być członkami spółdzielni socjalnej. Ponadto spółdzielnia może
zatrudniać wolontariuszy, przy czym mogą oni wykonywać świadczenia
na rzecz spółdzielni socjalnej jedynie w zakresie prowadzonej przez tę
spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Gospodarka spółdzielni socjalnej, podział nadwyżki bilansowej

6. Art. 67 Prawa spółdzielczego.
7. Art. 68 Prawa spółdzielczego.
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Przepisy regulujące gospodarkę finansową spółdzielni socjalnej znajdują się
w ustawie Prawo spółdzielcze (Dział VI Gospodarka spółdzielni). Znajdziemy
tam zasadę prowadzenia działalności gospodarczej spółdzielni na zasadach
rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni6
oraz zasadę odpowiedzialności za zobowiązania spółdzielni całym jej majątkiem7. Powyższe zasady mają zastosowanie w przypadku spółdzielni socjalnych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Zgodnie
z art. 75 Prawa spółdzielczego zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek
dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów
ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Co do zasady, wyrażonej w art. 76
Prawa spółdzielczego, nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na
zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. W stosunku do zasad podziału nadwyżki
bilansowej w spółdzielni, określonych w Prawie spółdzielczym, art. 10 ustawy
o spółdzielniach socjalnych stanowi w stosunku do nich lex specialis. Zgodnie

z tym przepisem nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego
zgromadzenia i jest przeznaczana na:
ƣƣ
zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%;
ƣƣ
cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 30%;
ƣƣ
fundusz wzajemnościowy.
Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów. Naruszenie
zasad podziału nadwyżki bilansowej stanowi z mocy prawa przesłankę przejścia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji8.
Możliwości pozyskania środków finansowych dla spółdzielni socjalnych

1.
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

2.

Środki z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych. Zgodnie z art. 46 ust. 1
pkt. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać:
bezrobotnemu;
opiekunom osób niepełnosprawnych będącym jednocześnie zarejestrowanym
jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące
innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie
przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub
przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości
określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia.
Środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1d ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać
spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla osób
wskazanych w pkt 1 w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż
6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

8. Art. 18 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

4.

Wsparcie spółdzielni socjalnej ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ze środków budżetu państwa, zgodnie
z art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w szczególności poprzez:
dotacje,
pożyczki,
poręczenia,
usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym,
zrefundowanie kosztów lustracji.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
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Refundacja kosztów zatrudnienia. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych w stosunku do członków spółdzielni socjalnej i pracowników spełniających warunki wskazane w tym
przepisie9, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od
zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla
siedziby spółdzielni a spółdzielnią, może podlegać finansowaniu ze
środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12
miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Zwrotu opłaconych składek dokonuje starosta, w okresach
kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni,
w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Ponadto, na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni starosta może przekazać co miesiąc
zaliczkę na opłacanie składek.
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3.

9. Chodzi o pracowników będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 Ustawy z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze. Ponadto przepis ten ma zastosowanie do pracowników
niebędących członkami spółdzielni, z tym, że łączna liczba osób nie może być
większa, niż połowa.

II .1 .

Zaznaczyć należy, że jest to swobodny wybór gminy określony w drodze
uchwały, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

5.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami programowymi na lata 2014-2020
promocja i wsparcie sektora przedsiębiorstw społecznych będzie odbywała się
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Wsparcie będzie udzielane
w postaci niskooprocentowanych pożyczek oraz dotacji. Otrzymane środki będzie
można przeznaczyć na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w nowopowstającej lub działającej już spółdzielni socjalnej. Środki na rozwój przedsiębiorstw społecznych przewidziane zostały
zarówno w krajowych, jak i regionalnych programach operacyjnych.

6.

Zwolnienie z opłat sądowych. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach
socjalnych, spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis
tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków o zmiany
wpisu oraz nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

7.

Pozafinansowe formy wsparcia spółdzielni socjalnej – użyczenie, wynajem
lokalu na preferencyjnych warunkach, pozostałe formy wsparcia. Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje możliwość
wsparcia spółdzielni socjalnych za pośrednictwem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz spółdzielniami socjalnymi, w którym określa się, m.in. zasady takiej współpracy czy formy tej współpracy (jedną
z nich może być użyczenie lokalu przez jst). Wystarczyłby w tym celu zapis
w programie o wsparciu spółdzielni poprzez użyczenie w ramach posiadanych
niewykorzystanych do innych celów nieruchomości będących w posiadaniu
Miasta. Zapis taki mógłby stanowić samodzielną podstawę do użyczania lokali
spółdzielniom socjalnym.
Obowiązek poddania się lustracji

Zgodnie z art. 91 § 1 Praw spółdzielczego każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać
się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
Pierwsza lustracja w spółdzielniach socjalnych powstałych z wykorzystaniem środków publicznych

Spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych,
są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września

Łączenie i podział spółdzielni socjalnych
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1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.

Spółdzielnia socjalna może łączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną10.
Spółdzielnia socjalna może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów. W wyniku podziału mogą być utworzone wyłącznie spółdzielnie socjalne.
Likwidacja spółdzielni

Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w Prawie spółdzielczym11, tj. w przypadku:
1.
upływu okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;
2.
wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.
A ponadto w przypadku12:
3.
zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „Spółdzielnia Socjalna”;
4.
zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób
fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż
3 miesiące, lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu, chyba że będzie
to spółdzielnia która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni
inwalidów lub spółdzielni niewidomych, które może liczyć więcej niż
pięćdziesięciu członków;
5.
przekroczenia limitu, osób mogących nabyć członkostwo w spółdzielni, niebędących jednocześnie osobami wymienionymi w art. 4 ust. 1
ustawy o spółdzielniach socjalnych. W przypadku takiego przekroczenia trwającego nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, spółdzielnię
należy postawić w stan likwidacji;
6.
naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej;
7.
niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, który przewiduje obowiązek zatrudnienia w spółdziel-

11. Art. 113 § 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze.
12 . Art. 18 Ustawy Prawo Spółdzielcze.
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10. Art. 16 Ustawy o Spółdzielniach Socjalnych.

8.

9.

ni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie
sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółdzielni zakładanej przez organizacje pozarządowe, kościelne
osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego;
niespełnienia warunku określonego w art. 5 ust. 1a, ustawy o spółdzielniach socjalnych, który przewiduje obowiązek zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch
osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia
wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy
założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne;
niepoddania się lustracji w przypadku spółdzielni socjalnych, których powstanie
zostało sfinansowane ze środków publicznych – w takim przypadku są one obowiązane poddać się pierwszej lustracji w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.

W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze
środków publicznych (dotacje na założenie spółdzielni socjalnych), środki pozostające
po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających
należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty
udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej
części przekazuje się na Fundusz Pracy.
Natomiast w przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która korzystała ze środków publicznych, które nie pochodziły z Funduszu Pracy, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności
sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów,
dzieli się w całości pomiędzy jej członków.
W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę o przekazaniu środków na rzecz organizacji pozarządowych, realizujących zadania określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, właściwego związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych, lub innych
spółdzielni socjalnych.
Korzyści płynące ze spółdzielni socjalnej

Decydując się na działalność w formie spółdzielni socjalnej możemy liczyć na pewne
ułatwienia organizacyjne i ekonomiczne w jej prowadzeniu, wynikające z przepisów
prawnych jak również z możliwości dofinansowania jakie niesie ze sobą uczestnictwo
w różnego rodzaju projektach, których celem jest pomoc finansowa tego typu działalności. Zakres korzyści, których możemy się spodziewać, uzależniony jest od tego, czy
zdecydujemy się działać w formie spółdzielni osób fizycznych czy prawnych. Poniżej
szczegółowe informacje na temat korzyści prawnych i ekonomicznych płynących z założenia spółdzielni socjalnej:

Ustawa o spółdzielniach socjalnych przewiduje w art. 15 możliwości finansowego wspierania spółdzielni socjalnej ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 15
ustawy o spółdzielniach socjalnych, w szczególności poprzez:
ƣƣ
dotacje,
ƣƣ
pożyczki,
ƣƣ
poręczenia,
ƣƣ
usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym,
ƣƣ
zrefundowanie kosztów lustracji.
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Korzyści płynące z możliwości dofinansowania założenia i działalności spółdzielni socjalnej

Spółdzielnia na mocy ustawy o spółdzielniach socjalnych jest również zwolniona jest także z opłat sądowych za prowadzenie działalności13.
Refundacja składek ZUS

Zgodnie z art. 12 us. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych w stosunku do
członków spółdzielni socjalnej i pracowników spełniających warunki wskazane w tym przepisie14, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej
od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz
część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie
umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią, może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej
wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwrotu opłaconych składek dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni,

14. Chodzi o pracowników będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 Ustawy z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze. Ponadto przepis ten ma zastosowanie do pracowników
niebędących członkami spółdzielni, z tym, że łączna liczba osób nie może być
większa, niż połowa.
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13. Art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych

w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Ponadto, na podstawie udokumentowanego
wniosku spółdzielni starosta może przekazać co miesiąc zaliczkę na opłacanie składek.
Obniżanie wpłaty na PFRON

Spółdzielnie socjalne zatrudniające osoby niepełnosprawne mają możliwość oferowania
swoim kontrahentom dodatkowej zachęty w postaci obniżenia obowiązkowych wpłat
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej zwany: PFRON).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, co do zasady, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości
6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Jednocześnie, zgodnie z art.
22 ust. 1 ww. ustawy, obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu
usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie
chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
w wysokości co najmniej 30%. W praktyce przedsiębiorca współpracujący ze spółdzielnią
spełniającą ww. warunki osiąga dodatkowe korzyści finansowe – niestety, w większości przypadków spółdzielnie socjalne nie spełniają progu zatrudnieniowego, od którego
możliwość odliczania zależy.
Możliwość zlecania spółdzielni prac interwencyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spółdzielnia socjalna może zatrudnić osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, na podstawie umowy zawartej ze starostą. Narzędzie to ma na
celu okresową aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Starosta zwraca spółdzielni,
która zatrudniła w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych
w/w bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych
w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

W myśl przepisu art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych jednostka
sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze
względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie spółdzielnie socjalne.
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Możliwość bezprzetargowego powierzania zadań spółdzielni

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz.1020 z późn. zm.) (dalej: „Nowelizacja PZP”), które zaimplementowały do krajowego porządku prawnego unormowania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej
dyrektywę 2004/18/WE.
Celem wprowadzanych zmian było przede wszystkim zwiększenie
efektywności wydatków publicznych i ułatwienie udziału małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP) w zamówieniach publicznych, uznając iż zamówienia
publiczne to przede wszystkim potężne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające wyrównywania szans rynku wszystkich grup społecznych m.in. defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zmiany umożliwiły zamawiającym lepsze i efektywniejsze wykorzystanie zamówień publicznych dla wsparcia wspólnych celów społecznych i włączeniu
społecznemu grup marginalizowanych.
Nowelizacja PZP wprowadziła szereg nowych lub znacznie zmodyfikowanych rozwiązań w zakresie tzw. klauzul społecznych oraz społecznych
kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy istnieje możliwość zatrudnienia bezrobotnego
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki,
opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich
związki (jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji poza-
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Roboty publiczne

rządowych, spółek wodnych i ich związków), a także kluby integracji społecznej (zgodnie
z art. 18 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym). Nie ma w tym katalogu spółdzielni
socjalnych, jednakże organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego
będą wykonywane roboty publiczne. Tym samym roboty publiczne mogą być wykonywane
w spółdzielni socjalnej, wskazanej przez organizatora robót publicznych Starosta zwraca
organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych, przez
okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody oraz część
składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia
obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek
na ubezpieczenie od refundowanego wynagrodzenia.
Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, których
celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej

Ponadto spółdzielnie socjalne, jako podmioty spełniające cechy przedsiębiorstwa społecznego, będącego szczególnym elementem ekonomii społecznej, korzystają z szeregu
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, których celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Funkcjonujący od 2014 r. program rozwoju (w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt. 2 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pod nazwą: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej zwany: KPRES), został wypracowany
przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. KPRES w sposób kompleksowy określa i definiuje działania państwa oraz
interesariuszy, służące rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, mające na celu wzrost jej
znaczenia w tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Spółdzielnie socjalne, jako istotny
element ekonomii społecznej, mają w tym dokumencie istotne znaczenie.
Korzyści społeczne

Korzyści społeczne, płynące z założenia spółdzielni socjalnej to przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób mających trudności na rynku pracy; zapewnienie tym osobom stabilizacji finansowej i trwałości zatrudnienia. Do korzyści społecznych należy
także możliwość prowadzenia przez spółdzielnię działalności oświatowo – kulturalnej
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i społecznej. Spółdzielnie socjalne tworzą szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy).
Spółdzielnie socjalne to podmioty społeczno-gospodarcze tworzące alternatywne miejsca pracy dla osób wymagających integracji społecznej. Ich
specyfika powoduje, iż stają się doskonałym instrumentem prowadzącym
do zmniejszenia skali bezrobocia.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z tej grupy w takim samym
stopniu przynosi korzyść samorządom jak i społecznościom lokalnym: dla
samorządów oznacza to mniej beneficjentów ośrodków pomocy społecznej,
a więcej ludzi aktywnych zawodowo, a zatem mniej wydatków socjalnych, odciążenie od najtrudniejszej klienteli, dla społeczności lokalnych – więcej firm
świadczących potrzebne usługi. Spółdzielnia socjalna może z powodzeniem
stanowić uzupełnienie działań powiatowego urzędu pracy – jako miejsce,
w którym realizowane są w sposób aktywny formy promocji zatrudnienia,
takie jak prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
czy staże i przygotowanie zawodowe dorosłych.

Jakich formalności należy dopełnić,
aby uruchomić spółdzielnię socjalną?
Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni

Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni socjalnej reguluje ustawa Prawo
spółdzielcze. Ponadto prawo spółdzielcze określa elementy, które powinien
zawierać statut spółdzielni. Poniżej, krok po kroku, opisany został sposób
tworzenia spółdzielni socjalnej, w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego,
z uwzględnieniem odmiennych regulacji ustawy o spółdzielniach socjalnych,
które w tym przypadku wyłączają stosowanie rozwiązań z Prawa spółdzielczego, co jest realizacją dyspozycji art. 1 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Założenie spółdzielni socjalnej – krok po kroku:

Stworzenie Statutu spółdzielni
Zgodnie z art. 5 § 1 Prawa spółdzielczego, uzupełnionym wymogami
płynącymi z ustawy o spółdzielniach socjalnych, statut spółdzielni powinien określać:
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oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia socjalna” i podaniem jej siedziby;
przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas
określony;
wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany
jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału
w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może
określać ich górną granicę;
prawa i obowiązki członków;
zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania
i wykluczania członków;
zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania
uchwał;
zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat
spółdzielni.
Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają
przepisy Prawa spółdzielczego oraz może zawierać inne postanowienia. Ponadto
przy określaniu brzmienia statutu należy pamiętać o szczególnych rozwiązaniach
płynących z ustawy o spółdzielniach socjalnych np. dotyczących celu i charakteru
działania spółdzielni czy podziału nadwyżki bilansowej.

2.

Walne Zgromadzenie założycielskie
Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni,
potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy, w myśl statutu, do kompetencji walnego zgromadzenia. W przypadku spółdzielni socjalnych zastosowanie
znajduje art. 5 ust. 1 zgodnie z którym liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie
może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli
założycielami są osoby prawne.

3.

Przygotowanie odpowiednich dokumentów i formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu rejestracji spółdzielni socjalnej:
Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Członkowie założyciele lub wybrany w ramach walnego zebrania założycielskiego zarząd
winien złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze
Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 7 dni od dnia zamknięcia
zebrania założycielskiego (art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym). Na przedmiotowy wniosek składają się następujące dokumenty
zgłaszane do KRS:
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4.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców
Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru przedsiębiorców. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby
działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec
osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak, jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem
spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego. Po stwierdzeniu prawidłowości wniosku sąd rejestrowy dokonuje
wpisu w rejestrze (w tym momencie spółdzielnia nabywa osobowość
prawną). Z chwilą wpisu spółdzielnia uzyskuje numer NIP i REGON.
Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS spółdzielnia może rozpocząć działalność.

5.

Zmiany Statutu
Każdorazowa zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego
zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów a zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty
jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu
walnego zgromadzenia. Zmiana statutu nie wywołuje skutków praw-
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KRS W5 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
wraz z załącznikami;
KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółdzielni;
KRS WM – Przedmiot działalności;
Protokół zebrania Członków Założycieli spółdzielni socjalnej;
Lista obecności Zebrania Założycieli;
Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej;
Uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej;
Uchwały o wyborze władz spółdzielni wraz z protokołami Komisji
Skrutacyjnej;
Protokoły odpowiednich zebrań/zgromadzeń organów podmiotów
tworzących spółdzielnię socjalną wraz z uchwałami (np. Uchwała Miasta, Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia);
Pełnomocnictwa dla osób biorących udział w Zebraniu Członków
Założycieli;
Statut spółdzielni socjalnej;
Oświadczenie członków Zarządu wyrażające zgodę na pełnienie funkcji wraz z adresem zamieszkania.
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nych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego15. Należy pamiętać,
ze organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych
w przepisach prawa jest „Monitor Spółdzielczy” wydawany przez Krajową Radę
Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
6.
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Koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej
Koszt uruchomienia spółdzielni socjalnej:
Wpisowe: wysokość dowolna określana przez członków założycieli;
Udziały: wysokość dowolna określana przez członków założycieli;
Wkład finansowy – nieobowiązkowy;
Koszty prawne i księgowe;
Przygotowanie lokalu na siedzibę spółdzielni (np. ewentualny remont);
Wyposażenie lokalu w sprzęt/urządzenia/maszyny umożliwiające świadczenie
usług przez spółdzielnię;
Brak kosztów rejestracji w KRS.
Koszt funkcjonowania spółdzielni socjalnej (w założeniu pokrywany w całości z otrzymywanych zleceń):
Bieżące utrzymanie lokalu;
Bieżąca eksploatacja sprzętu/urządzeń/maszyn;
Wynagrodzenie osób prowadzących spółdzielnię (Zarząd i Rada Nadzorcza);
Wynagrodzenie osób zatrudnionych w spółdzielni;
Działalność społeczna m.in. z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej oraz
działalność społeczna i oświatowo-kulturalna (możliwe finansowanie z nadwyżki
bilansowej, której wydatki przeznaczone na ww. cel są zwolnione z opodatkowania
od osób prawnych CIT lub ze środków publicznych samorządowych i rządowych
zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
System wsparcia ekonomii społecznej

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego16, będącej podstawą do stworzenia
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej: KPRES), ekonomia społeczna jest innowacyjnym instrumentem wpływającym na zwiększenie integracji społecznej

15. Art. 12a Prawa spółdzielczego.
16. Przyjęty Uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. poz. 378) www.isip.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20130000378&type=2.
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i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz wzmocnieniu kapitału społecznego. Podmioty ekonomii społecznej realizują nie tylko potrzebę zatrudniania osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Mogą także
uzupełniać dostarczanie towarów i usług przez rynek i państwo oraz rozwiązywać zróżnicowane problemy społeczne w wielu obszarach życia publicznego. Ekonomia społeczna znalazła też ważne miejsce w Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na
lata 2013-2020 (dalej RPRES), który powstał w ramach Projektu systemowego
„Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodne z RPRES
ekonomia społeczna ma szansę stać się jednym z istotniejszych instrumentów
osiągania celów strategicznych zarówno dla kraju jak i dla naszego regionu.
Ponadto włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem usług lokalnych oraz innymi priorytetami, w których możliwy
jest regionalny rozwój ekonomii społecznej zostało zapewnione w szeregu
dokumentów strategicznych na najbliższe lata dzięki odpowiednim zapisom
w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku
2020, gdzie przewiduje się realizację celu operacyjnego 5.11 Rozwój gospodarki społecznej. Ponadto polityka wsparcia ekonomii społecznej wpisuje się
również w założenia Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. W ramach Priorytetu III Strategii pn. Bezpieczna
Wielkopolska, przewidziane są działania w obszarze pn. Rozwój infrastruktury
instytucjonalnej i programów dla przedsięwzięć w sferze ekonomii społecznej
umożliwiających reintegrację społeczną grup wrażliwych.
Dlatego tak istotne jest aby podmioty ekonomii społecznej miały zagwarantowany odpowiedni system wsparcia w postaci finansowania i wsparcia merytorycznego. W ramach Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego za
jedno z najważniejszych zadań uznano wdrożenie systemowych rozwiązań,
umożliwiających funkcjonowanie na zasadach partnerstwa publiczno-społecznego akredytowanych instytucji, wspierających infrastrukturalnie przedsiębiorczość społeczną (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) w zakresie
usług, szkoleń i doradztwa. Dlatego zakładając spółdzielnię socjalną warto
przed przystąpieniem do działania mającego na celu jej powołanie, nawiązać kontakt z lokalnym ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej. Wykaz
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się na stronie internetowej
Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Podsumowując, należy wskazać, iż działania w kierunku umiejscowienia podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, w sieci lokalnych partnerstw i porozumień, prowadzą do tego że podmioty te stają się skutecznym
instrumentem inicjującym i wspierającym rozwój lokalny, racjonalnie wykorzystującym
dostępne zasoby na poziomie lokalnym oraz stwarzają realną szansę na wejście na rynek
pracy i poprawę poziomu i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a dzięki dostarczaniu użytecznych społecznie dóbr i usług, mogą wpływać na jakość życia
społeczności lokalnej, podnosząc jednocześnie poziom kapitału społecznego.

www.komunalkarzgow.pl
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Warto podkreślić, że Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów jest jedną z pierwszych w kraju, która
zadanie wywozu odpadów komunalnych realizuje dzięki zastosowaniu zamówienia in-house przez
gminę Rzgów.

Główną usługą świadczoną przez spółdzielnię jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych od
mieszkańców Gminy Rzgów. Świadczone, zgodnie z nazwą Spółdzielni, usługi komunalne dotyczą
również utrzymania terenów zielonych, usług porządkowych. Dodatkowo przedsiębiorstwo świadczy
również usługi kurierskie oraz zajmuje się opieką nad osobami starszymi oraz dziećmi.

Spółdzielnia socjalna Komunalka Rzgów została założona przez gminę Rzgów oraz powiat koniński. Siedzibą Spółdzielni został lokal socjalny w Osieczy Drugiej – wsi w gminie Rzgów. Ze względu
na lokalizację przedsiębiorstwa, pracę w nim znalazły osoby zamieszkujące tereny wiejskie i będące
w trudnej sytuacji życiowej. Spółdzielnia zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne i osoby z niepełnosprawnościami. Zatrudnienie w Spółdzielni wrastało stopniowo wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
W 2018 roku liczbę zatrudnionych zwiększono do 11 osób.

Komunalka Rzgów

www.kramsk.spoldzielnie.org

Głównym zleceniodawcą spółdzielni jest Gmina Kramsk. Spółdzielnia w czasie swojej działalności
zdobywała liczne nagrody, m.in. nagrodę dla najlepszej spółdzielni w kraju w 2013 roku.

Spółdzielnia zajmuje się również cateringiem, posiada wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz odpowiednio przystosowane nowoczesne zaplecze kuchenne wraz ze wszystkimi pomieszczeniami oraz sprzętem do przygotowywania dużych ilości posiłków bez strat na ich jakości. Dlatego
w może się pochwalić wydawaniem blisko sześciuset posiłków dziennie (dane za rok 2017) – wśród
najważniejszych klientów są szkoły i przedszkola.

Tylko na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych spółdzielnia zatrudnia 18 opiekunek, które mają
pod swoją opieką ponad pięćdziesięcioro podopiecznych. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania klienta. Miesięcznie realizowane jest ok. 2400 godzin usług opiekuńczych, co rocznie daje ich
w sumie około 28 tysięcy Zapotrzebowanie jest duże i wciąż rośnie, bo średnia wieku się wydłuża,
a koszty pobytu w domach pomocy są dla przeważającej części społeczeństwa zbyt wysokie.

Spółdzielnia socjalna Razem do Sukcesu to spółdzielnia założona przez dwie osoby prawne: Gminę
Kramsk oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk w 2011 roku. Spółdzielnia działa
w dwóch obszarach: catering oraz opieka nad osobami starszymi.

Razem do Sukcesu
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2. JAK TWORZYĆ
MIEJSCA PRACY
W SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ

Zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES,
przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku) jednym z kluczowych celów ekonomii społecznej jest tworzenie miejsc pracy
w sektorze ekonomii społecznej – w nowych i istniejących przedsiębiorstwach
społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w PS.
Znalazło to również swój wymiar w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Wytyczne CT9) oraz
w Standardach działania OWES. Wszystkie te dokumenty podkreślają rolę inkubacji przedsiębiorstw społecznych i tworzenia trwałych i stabilnych miejsc
pracy w sektorze ekonomii społecznej. Tylko bowiem dzięki silnym podmiotom, które zatrudniają dobrze do tego przygotowane osoby, sektor ekonomii
społecznej będzie mógł się dobrze rozwijać i dzięki temu rozwiązywać konkretne problemy gospodarcze i społeczne. W Krajowym Programie wskazano również, że forma przedsiębiorstwa społecznego posiada wiele zalet,
które w określonych warunkach mogą stać się niezwykle pomocne dla państwa i społeczeństwa. Należy do nich m.in. zdolność do tworzenia stabilnych
miejsc pracy, co potwierdzone zostało badaniami o charakterze europejskim,
które objęły również Polskę. Wsparcie tego sektora jest szczególnie istotne
ze względu na pozytywną rolę, jaką przedsiębiorstwa społeczne odgrywają
w zatrudnianiu grup mających trudności na otwartym rynku pracy.
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Tekst: Zbigniew Prałat

Założenia inkubacji

Podstawowe założenia związane z inkubacją przedsiębiorstw społecznych i tworzeniem
miejsc pracy zostały określone w Krajowym Programie1, gdzie wskazano, że województwie wielkopolskim powstanie do 2020 roku łącznie 3 360 miejsc pracy w sektorze ES,
z czego 1.645 zostanie wspartych ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.
Stąd w Planie działania Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (OWES) na lata 2015-2017
założono utworzenie łącznie 200 miejsc pracy powstałych w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim, co zostało potwierdzone w Regulaminie konkursu
Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego
wsparcia ekonomii społecznej (poddziałanie 7.3.2)2, gdzie również wskazano do realizacji utworzenie 200 nowych miejsc pracy w subregionie konińskim. Dzięki działaniom inkubacyjnym WOES na dzień 1 czerwca 2018 roku utworzonych zostało łącznie
247 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim.
Na lata 2018-2019 założono w Planie działania WOES utworzenie 180 miejsc pracy.
Czym jest inkubacja przedsiębiorstwa społecznego?

Inkubacja przedsiębiorstwa społecznego to usługi rozwoju ekonomii społecznej świadczone przez WOES w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia,
prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in.:
ƣƣ
bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na tworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych;
ƣƣ
wsparcie pomostowe w formie finansowej;
ƣƣ
szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych;
ƣƣ
wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej;
ƣƣ
doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania;
ƣƣ
usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym;

1. KPRES, str. 82, Rys. 4. Szacunki liczby utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych utworzonych dzięki wsparciu z EFS w stosunku do liczby miejsc pracy utworzonych
w przedsiębiorstwach społecznych ze wszystkich źródeł (FP, PFRON, EFS) w ramowym podziale na województwa.
2. www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/59

ƣƣ
ƣƣ
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pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do
w pełni samodzielnego funkcjonowania;
pomoc w otrzymaniu dotacji z PUP/PFRON na tworzenie nowych
miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych;
reagowanie w sytuacjach kryzysowych i pomoc w rozwiązywaniu
problemów przedsiębiorstwa.
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ƣƣ

3. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018 roku.
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W ciągu ostatnich lat (od 2015 roku), trzykrotnie zmieniała się definicja i kryteria przedsiębiorstwa społecznego wskazana w Wytycznych CT9, co miało
istotny wpływ na działania inkubacyjne WOES. Definicja ta jest bowiem kluczowa w odniesieniu do typów przedsięwzięć oraz katalogu osób, które można wesprzeć. Zmiany polegały przede wszystkim na rozszerzeniu rodzajów
działalności, które może prowadzić PS (dodano działalność odpłatną w sferze
zadań pożytku publicznego, działalność oświatową i kulturalną), dodaniu
nowych grup osób, które mogą być zatrudnione w PS. Ważne było również
wskazanie, że aby uznać, że podmiot spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego, musi on zatrudniać przynajmniej 3 osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, każdą przynajmniej na ¼ etatu (umowa o pracę, spółdzielcza
umowa o pracę) bądź równoważne (w przypadku umów cywilnoprawnych).
Wzmocniono również zasady demokratycznego zarządzania podmiotem
i wprowadzono limit wynagrodzeń wszystkich pracowników PS. Potwierdzono też, że wszystkie cechy przedsiębiorstwa liczy się łącznie dla całego
podmiotu, tj. nie ma znaczenia, czy podmiot prowadzi filie, oddziały czy
podmioty reintegracyjne (np. WTZ, ZAZ). Miało to znaczenia dla WOES,
ponieważ w Wielkopolsce są spółdzielnie socjalne, które mają oddziały w kilku subregionach – w takim wypadku w procesie inkubacji podmiot ten (łącznie z oddziałami) jest traktowany jako jedność. Przedsiębiorstwa społeczne
to podmioty, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne
(np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie). Są to przede
wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia
i spółki non-profit.
Na początku 2018 roku wprowadzono zasadę3, że Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej odpowiedzialne są za przyznawanie i monitorowanie
statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonuje weryfikacji:
ƣƣ
w pierwszej kolejności przedsiębiorstw społecznych wspartych w ramach swojej
dotychczasowej działalności;
ƣƣ
następnie pozostałych przedsiębiorstw społecznych działających na obszarze subregionu, które nie korzystały ze wsparcia obecnego OWES.
Lista przedsiębiorstw utworzona do czerwca 2018 będzie aktualna do grudnia 2019 roku,
bez potrzeby kolejnej weryfikacji poszczególnych podmiotów w niej ujętych, chyba że zachodzą przesłanki innego terminu weryfikacji. Proces weryfikacji przebiega inaczej w przypadku spółdzielni socjalnych i w przypadku innych podmiotów ekonomii społecznej.
W przypadku spółdzielni socjalnych do weryfikacji niezbędne są:
ƣƣ
aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców (wygenerowany z ze strony www.ems.
ms.gov.pl) – może to samodzielnie zrealizować OWES;
ƣƣ
oświadczenie spółdzielni o zatrudnianiu co najmniej 3 osób na nie mniej niż 1/4
etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą
umowę o pracę a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż
3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie
miesiące 3 oraz uchwałę zarządu lub walnego zebrania członków lub zapis statutu
odnoszący się do spełnienia wymogu limitu wynagrodzeń.
Zastrzeżenie: Spółdzielnia socjalna zgodnie z ustawą musi posiadać nie mniej niż pięciu
członków (co nie zawsze musi być tożsame ze stanem zatrudnienia). Ustawa zezwala
na czasowy mniejszy skład spółdzielni dając czas od 3 do 12 miesięcy na uzupełnienie
składu. W tym przypadku zgodnie z definicją Wytycznych, przyjmuje się, że skład ten nie
powinien być mniejszy niż 3 pracowników, aby uznać ją za istniejące przedsiębiorstwo
społeczne. Podobnie istniejącym PS jest spółdzielnia socjalna, utworzona przez osoby
prawne, która jeszcze nie zatrudniła wszystkich 5pracowników, zgodnie z art. 5a ustawy
o spółdzielniach socjalnych.
Sposób weryfikacji podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne jest podobny, z tą
różnicą, że lista weryfikowanych dokumentów jest większa.
OWES przekazuje listę PS z subregionu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który przekazuje zbiorczą listę z całego województwa do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Lista jest aktualizowana na bieżąco4.
W związku z tym, że celem działań inkubacyjnych i dotacyjnych WOES jest tworzenie trwałych i stabilnych PS, pojawiły się wątpliwości związane z ustalaniem statusu
niektórych podmiotów jako przedsiębiorstw społecznych. Nie dotyczyło to spółdzielni
socjalnych, ponieważ ustawa o spółdzielniach socjalnych została dostosowana (nowelizacją z 2017 roku) do kryteriów przedsiębiorstwa społecznego – stąd spółdziel-

4. www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html
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nie socjalne niejako z automatu (za wyjątkiem liczby zatrudnionych osób)
są traktowane jako przedsiębiorstwa społeczne. Pozostała kwestia innych
podmiotów, których strukturę i sposób funkcjonowania należało dostosować do wymogów PS, dlatego w procesie inkubacji rozwiązane zostały
następujące kwestie:
ƣƣ
Czy do statusu podmiotu należy wpisać założenia wyodrębnienia PS?
Z odrębnych aktów prawnych wynika np. że stowarzyszenie jest wyodrębnioną jednostką, czy to jest wystarczające? Jest to wymagane tylko
w przypadku terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia posiadającej odrębną osobowość prawną: Art. 10a. 1. Stowarzyszenie może
tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. 3. Jeżeli statut stowarzyszenia
tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość
prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa: 1) warunki,
które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną; 2) zasady gospodarowania majątkiem; 3) sposób reprezentowania,
w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania
umów z członkami jej zarządu; 4) szczegółowe zasady likwidacji.
ƣƣ
Czy do statutu podmiotu należy wpisać zasady podziału nadwyżki bilansowej/zysku zgodnie z definicją PS z Wytycznych CT9? Tak. W przypadku fundacji, stowarzyszenia czy spółki nie ma regulacji ustawowych
ograniczających podział nadwyżki bilansowej/zysku wyłącznie do zasad
zgodnych z definicją PS – fundacja/stowarzyszenie/spółka mogą dzielić
zysk/nadwyżkę bilansową inaczej niż jest to wskazane w definicji PS,
pozostając fundacją/stowarzyszeniem/spółką nie będącą/ym PS.
ƣƣ
Czy to można ograniczyć do formy podmiotu (np. stowarzyszenie)
w odniesieniu do demokratycznego zarządzania przedsiębiorstwem
społecznym? KPRES i Wytyczne wskazują, że wymagana jest partycypacja pracowników. Zapisy Wytycznych uwzględniają sytuację,
kiedy pracownikami są wyłącznie członkowie stowarzyszenia, a także
kiedy pracownikami są nie członkowie stowarzyszenia. W przypadku
spółdzielni socjalnych sprawę tę szczegółowo reguluje art. 7a ustawy
o spółdzielniach socjalnych.
ƣƣ
Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość
miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/4 etatu, a w przypadku umów
cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie
mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące. Czy możliwa zatem jest sytuacja, że PS zatrudnia na umowę cywilno-prawną
na okres np. 12 miesięcy na 120 godzin? Nie, ponieważ istotny jest
cel przedsiębiorstwa społecznego i jego podstawowe cechy – jakość
i trwałość miejsc pracy.

ƣƣ

Co z zapisami art. 187 ustawy Prawo spółdzielcze? (Art. 187. Spółdzielnia może
rozwiązać z członkiem spółdzielczą umowę o pracę w czasie trwania członkostwa, z zachowaniem przewidzianego w Kodeksie pracy okresu wypowiedzenia,
w razie: 1) zmniejszenia na podstawie uchwały rady spółdzielni stanu zatrudnienia podyktowanego gospodarczą koniecznością; 2) przyznania członkowi prawa
do emerytury).

Art. 187 ustawy Prawo spółdzielcze nie stoi w sprzeczności z definicją przedsiębiorstwa
społecznego. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy spółdzielnia zastosuje art. 187 w stosunku
do wszystkich członków będących pracownikami i jednocześnie nie zatrudnia co najmniej 3 osób niebędących członkami spółdzielni (brak 3 pracowników w spółdzielni).
W takim wypadku spółdzielnia ta nie jest przedsiębiorstwem społecznym.
ƣƣ
Co z zapisami art. 201 ustawy Prawo spółdzielcze? (Art. 201. § 1. Statut może
przewidywać zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie
spółdzielczej umowy o pracę, lecz na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności
spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między tych
członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji. § 1a. Statut może przewidywać także
zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków na podstawie umowy o pracę).
Art. 201 ustawy Prawo spółdzielcze nie stoi w sprzeczności z definicją przedsiębiorstwa społecznego.
ƣƣ
Jak tratować umowy cywilno-prawne, którym na dzień badania statusu, nie upłynęły jeszcze 3 miesiące obowiązywania (w związku z czym nie da się ustalić liczby
przepracowanych godzin), a ich łączny czas trwania wynikający z umowy obejmuje więcej niż 3 miesiące? Czy ich nie bierze się pod uwagę?
Od 1 stycznia 2017 r. zleceniodawcy podpisujący umowy ze zleceniobiorcami zobowiązani są prowadzić ewidencjonowanie czasu pracy.
W 2018 r. godzinowa stawka minimalna dla zleceniobiorcy wynosi 13,80 zł. Konsekwencją wprowadzenia stawki minimalnej przy umowie zlecenia jest konieczność
posiadania wiedzy o ilości godzin pracy na podstawie tej umowy. Nie wystarczy już
zapis określający wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. Kwota wynagrodzenia
na umowie może bowiem nie odpowiadać faktycznemu wynagrodzeniu, jakie należy
się zleceniobiorcy z uwagi na liczbę godzin pracy w danym okresie. Dlatego, zgodnie
z art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, strony umowy zlecenia
lub o świadczenie usług powinny określić w tej umowie sposób potwierdzania liczby
godzin pracy na podstawie tych umów. Umowy cywilnoprawne, którym na dzień badania statusu nie upłynęły 3 miesiące obowiązywania, a są one dłuższe niż 3 miesiące,
a z umowy wynika, że przewidywane jest spełnienie warunku minimalnej ilości godzin,
spełniają kryteria określone w definicji przedsiębiorstwa społecznego.

5. Rolę Instytucji Zarządzającej dla Poddziałania 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe w województwie wielkopolskim pełni Zarząd Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
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Podstawowym dokumentem regulującym sprawy związane z inkubacją PS
i udzielaniem wsparcia finansowego jest Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii
Społecznej. Regulamin ten powstał w 2015 roku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami z Wielkopolski, a następnie został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO
2014+5. W 2016 roku Regulamin został zmieniony i dostosowany do zapisów
zmieniających się Wytycznych CT9 (województwo wielkopolskie jako jedno z nielicznych w kraju przyjęło zmienione Wytyczne). Regulamin określa
szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego (dotacji) uprawnionym
podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi horyzontalnymi, a także m. in. typy przedsięwzięć,
na które są przyznawane dotacje, grupę docelową, zakres podstawowych
dokumentów niezbędnych na etapie przyznawania dotacji, zasady ubiegania
się o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz procedurę odwoławczą.
Innowacyjne i kluczowe było to, że w województwie wielkopolskim
(jako jedynym w kraju), zdecydowano się na jeden wspólny regulamin inkubacji i wsparcia finansowego dla wszystkich OWES. Stąd konieczna była ścisła współpraca wszystkich OWES ze sobą i ROPS w celu ustalenia wspólnych
zasad działania. Taki sposób pracy się sprawdził, co znalazło potwierdzenie
w Wytycznych CT9 ze stycznia 2018 roku, w których zapisano, że: Dotacja
jest przyznawana na podstawie biznesplanu. IZ RPO gwarantuje, że OWES
zapewniają konkurencyjny, transparentny i oparty na merytorycznych przesłankach sposób przyznawania dotacji, opierający się na jednolitych zasadach
w danym województwie, obejmujących co najmniej regulamin udzielania dotacji, opracowanych we współpracy z ROPS. Jedocześnie pojawiły się różne
interpretacje i wątpliwości dotyczące wyżej wskazanego zapisu – czy oznacza on, że wspólny dla całego województwa regulamin udzielania dotacji ma
zostać wypracowany wspólnie przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
(we współpracy z ROPS) i przedstawiony w tej formie do akceptacji IZ RPO,
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Podstawy inkubacji i wsparcia finansowego

czy też regulamin może zostać przygotowany przez IZ RPO/IP (we współpracy z ROPS)
i przekazany OWES do stosowania? WOES przychyla się do pierwszej interpretacji,
jednakże ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO. Po dotychczasowych
doświadczeniach realizacji projektów OWES w tym zakresie nie rekomenduje się tworzenia z góry narzuconego przez IZ regulaminu, który jest załącznikiem dokumentacji
konkursowej OWES, ponieważ dokument ten winien być w jak największym stopniu
elastyczny i pozwalać na wprowadzanie zmian wynikających z praktyki funkcjonowania
OWES oraz ewentualnych (zapowiadanych) zmian Wytycznych.
Kluczową rolę w procesie ustalania wspólnych zasad finansowania ES (udzielania
dotacji) odgrywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (koordynator ES w regionie).
Zapewnia on wsparcie merytoryczne, techniczne i rzecznie. Ponadto ROPS poprzez
grupy robocze przy RKRES oraz dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom, może
w taki sposób sieciować OWES, aby te doszły do porozumienia w zakresie wspólnego regulaminu udzielania dotacji. ROPS pełni też funkcję mediatora w przypadkach
niemożności dojścia do porozumienia. W przypadku regulaminu udzielania dotacji
w województwie wielkopolskim pojawiły się dwie kwestie problemowe, które zostały
rozwiązane poprzez elastyczne zapisy regulaminu (każdy OWES ustala zasady w tym
zakresie samodzielnie):
ƣƣ
dodatkowe zabezpieczenie dotacji (poza wekslem) – różna jest praktyka i doświadczenie OWES w tym zakresie;
ƣƣ
techniczny przebieg Komisji Oceny Biznesplanów – różna jest praktyka i doświadczenie OWES w tym zakresie.
Ze szczegółami procesu dojścia do porozumienia w zakresie regulaminu udzielania dotacji w województwie wielkopolskim, w tym z ukazaniem kluczowej roli ROPS i włączeniem w to działanie wszystkich OWES (w tym tych, które nie posiadają finansowania ze
środków RPO), można zapoznać się w publikacji Ogólnopolskiego Związku rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych6.
Osoby objęte wsparciem inkubacyjnym

Wsparcie inkubacyjne i dotacyjne WOES jest zaadresowane do każdej osoby, która wpisuje się definicje Wytycznych CT9 oraz Regulaminu udzielania wsparcia finansowego.
Może to być każdy mieszkaniec subregionu konińskiego, który chce założyć stabilne

6. Dobre praktyki w zakresie sieciowania ekonomii społecznej. Wspólny regulamin dotacji
udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim,
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa 2018 r., www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Integracja_ES_w_regionach/wspolny_regulamin_OWES.pdf
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przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego,
w szczególności organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym lub ubóstwem, bądź każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne
posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie
subregionu konińskiego, który chce utworzyć trwałe i stabilne miejsca pracy
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Ponadto
inkubacja dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej posiadającym
siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu
konińskiego, które planują przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne
i stworzenie trwałych i stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Należy przy tym pamiętać, że również osoba zakładająca przedsiębiorstwo społeczne mogła jednocześnie być
w nim zatrudniona i otrzymać dotację, ponieważ status pracownika jest niezależny od statusu założyciela przedsiębiorstwa społecznego.
Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych
miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych miejsc
pracy dotyczy poniżej wskazanych osób.
Osoby bezrobotne, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest
takie, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego
na podstawie innych przesłanek wykluczających.
Co to znaczy?
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia
pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
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Poza bezrobociem (zarejestrowanym bądź nie) wymagana jest jeszcze
jedna przesłanka wykluczająca.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dodatkowe
przesłanki:
ƣƣ
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ƣƣ
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
ƣƣ
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
ƣƣ
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375);
ƣƣ
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością;
ƣƣ
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
645, z późn. zm.);
ƣƣ
osoby niesamodzielne;
ƣƣ
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; i osoby odbywające kary pozbawienia
wolności;
ƣƣ
osoby korzystające z PO PŻ.

Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej.
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Druga grupa osób uprawnionych do dotacji.

Co to znaczy?
Osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Wymagana jest jeszcze przynajmniej jedna przesłanka wykluczająca.

Jakie są wyjątki?
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Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób,
które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą
w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji, z wyjątkiem:
ƣƣ
osób ubogich pracujących – takich, które wykonują pracę, za którą
otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej lub
ƣƣ
osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności
Zawodowej, lub
ƣƣ
osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Jak to wyglądało w praktyce, pokazują poniższe wątpliwości jednej z grup inicjatywnych,
która w trakcie inkubacji PS zwróciła się o pomoc do WOES w sprawie ustalenia statusu
osób możliwych do zatrudnienia w spółdzielni socjalnej w związku z otrzymaniem dotacji:
Moja kandydatka ma 63 lata (urodzona w 1953 r.) czy może być zatrudniona
w spółdzielni?
Druga osoba jest niepełnosprawna, ale posiada gospodarstwo rolne (ur. w 1985 r.).
Jeszcze jedna osoba (trzecia), jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy. Ubezpieczyła się w KRUSIE, żeby coś tam się uzbierało na emeryturę
(nie posiada gospodarstwa rolnego).
Czy taka osoba może być zatrudniona w spółdzielni?
Proszę o odpowiedź.
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, WOES udzielił odpowiedzi:
Jak najbardziej te osoby mogą być zatrudnione w spółdzielni socjalnej. Osobną
kwestią jest dotacja z naszego projektu (WOES):
1. Co do osoby powyżej 60 roku życia – kluczowe jest, czy ta osoba:
– posiada prawo do emerytury lub pobiera emeryturę (wg załączonej tabeli, ta
pani osiągnęła już wiek emerytalny) – w takim wypadku nie możemy jej wesprzeć
dotacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – jest to wykluczone.
W spółdzielni zatrudniona może być, tylko bez dotacji, ponieważ osiągnęła wiek
emerytalny (www.wskazniki.pl/?doc_id=290919).
2. Jeżeli jest to osoba z niepełnosprawnościami – jak najbardziej kwalifikuje się
do dotacji, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli jest ubezpieczona w KRUS-ie, to z tego
ubezpieczenia będzie musiała zrezygnować po podjęciu pracy. Co do KRUS-u –
jak najbardziej, taka osoba może być zatrudniona w spółdzielni, z tym, że trzeba
pamiętać o tym w przypadku dotacji, że:
ważne jest, jakiej wielkości jest gospodarstwo rolne – jeżeli do 2 hektarów, kwalifikuje się do dotacji. W innym przypadku niestety musimy ja potraktować jako
osobę pracującą (bo wykonuje pracę w gospodarstwie rolnym i podlega ubezpieczeniu z tego tytułu). Kwestię tę reguluje art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. D ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (bezrobotny – nie jest właścicielem
lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
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poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 5), o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
Jeżeli gospodarstwo jest większe niż 2 hektary przeliczeniowe – nie ma
możliwości, żeby zakwalifikować go jako osobę nieaktywną zawodowo
– bo podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS (niezależnie
od swojej woli):
ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub woli płatnika. Z podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym nie można
zrezygnować. W każdym zatem przypadku, gdy rolnik lub domownik
spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo
innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów
(wyjątek – zob. poniżej: przypisy dotyczące prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej), staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-1).
Tylko na taką osobę – nieaktywną zawodowo – możemy ewentualnie
przyznać dotację.
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3. Jak najbardziej – nie ma problemu. Jeżeli na dzień przystąpienia do
nas do projektu będzie osobą bezrobotną, to spełnia warunki otrzymania dotacji (później będzie musiała ta osoba po raz kolejny oświadczyć
na dzień składania biznesplanu, że spełnia te kryteria oraz załączyć
odpowiednie dokumenty). Pod warunkiem oczywiście, ze poza bezrobociem będzie spełniała inne kryteria (tj. bezrobocie w III profilu
pomocy lub bezrobocie wraz z inną przesłanka wykluczającą (dokładny opis kryteriów w załączniku).

Istotna w procesie inkubacji była również kwestia III profilu pomocy, która zmieniała
się wraz z Wytycznymi i zaleceniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
III profil pomocy ustalany przez Powiatowy Urząd Pracy dla osoby bezrobotnej, był jedną z przesłanek wykluczenia społecznego (zgodnie z Wytycznymi), a jednocześnie mógł
być potwierdzeniem kwalifikowalności osoby do otrzymania na nią wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy. W 2016 roku, na podstawie decyzji Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, urzędy pracy zaprzestały wydawania informacji o udzielonym profilu WOES. Obecnie ten problem nie występuje, ponieważ w rozumieniu zmienionych Wytycznych, posiadanie III profilu pomocy nie jest przesłanką wykluczającą.
Zakres wsparcia dotacyjnego

Dotacje i wsparcie finansowe WOES współfinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+ i dlatego w ramach tego działania nie
można finansować określonych rodzajów działalności – przede wszystkim działalności
rolniczej i działalności związanej z transportem drogowym towarów.
Jednorazowa bezzwrotna dotacja inwestycyjna mogła być przeznaczona na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:
ƣƣ
składników majątku trwałego, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji
i uruchomienia;
ƣƣ
wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia;
ƣƣ
kosztów prac remontowych, budowlanych i dostosowawczych, pod warunkiem,
że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem;
ƣƣ
aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą
podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi
(np. sprzedaży). Aktywa obrotowe mogą stanowić maksymalnie 20% wartości
dofinansowania;
ƣƣ
zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
ƣƣ
środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
ƣƣ
utworzenia strony internetowej.
Zakup używanych środków trwałych był możliwy pod warunkiem, że:
ƣƣ
środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
ƣƣ
cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
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w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta pomocy (w przypadku nieruchomości 10 lat) środek trwały nie został
zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być
podpisane przez zbywcę/sprzedającego.

82

ƣƣ

Zabezpieczenie dotacji

Kontrowersyjną sprawą jest zabezpieczenie dotacji i prawidłowego wykonania umowy o utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Nie wszystkie OWES wymagają dodatkowego zabezpieczenia poza wekslem
przedsiębiorstwa społecznego. W przypadku WOES wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania dotacji i odpowiedniego
wykonania umowy o udzielenie dotacji, dlatego, że są to środki publiczne,
stąd należy dochować najwyższej staranności przy ich wydatkowaniu. Poza
tym doświadczenie WOES pokazuje, że jeżeli wnoszone jest dodatkowe zabezpieczenie dotacji, wydatnie wzrasta motywacja grupy inicjatywnej/przedsiębiorstwa społecznego do rozwoju działalności i poważnego podejścia do
zadania, jakim jest utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie
społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. WOES zdaje
sobie sprawę, że zadanie to nie jest łatwe.
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) zawiera kilka podstawowych warunków do wykonania, w szczególności:
Prawidłowe wykonanie umowy i wydanie dotacji.
Utworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie
społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź
ubóstwem (zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego), tj. a takich, które będą obsadzone przez co najmniej 12 miesięcy,
a w przypadku otrzymywania wsparcia pomostowego w formie finansowej – co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu pobierania tego wsparcia
finansowego.
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Okres ten liczy się od dnia utworzenia ostatniego z miejsc pracy przewidzianych do dofinansowania.

Okres ten podlega wydłużeniu w przypadku przerw w zatrudnieniu.
W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym
miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Utrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12 miesięcy od
dnia spełnienia wszystkich warunków (kryteriów przedsiębiorstwa społecznego).
Zrealizowanie inwestycji zgodnie z biznesplanem przedsiębiorstwa społecznego
oraz przepisami prawa.
Zatem w przypadku podpisania Umowy o udzielenie dotacji przedsiębiorstwo społeczne
zobowiązane jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz (do wyboru):
1.
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poręczenia wniesione przez:
osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego,
fundusz poręczeń,
osoby fizyczne,
Weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
Zastaw na prawach lub rzeczach;
Hipoteka;
Blokada rachunku bankowego;
Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Co do zasady, dodatkowe zabezpieczenie dotacji musi wynosić nie mniej niż 150% wartości dotacji. Ważną zasadą WOES było również to, że środki z dotacji WOES wydatkować należało tylko w formie bezgotówkowej, tj. poprzez płatność przelewem bądź kartą.
W wyjątkowej sytuacji, kiedy nie było takiej możliwości, należało zrefundować zapłaconą
w gotówce kwotę osobie płacącej za pomocą przelewu. Należy przy tym pamiętać, że
zgodnie z prawem, płatności gotówkowe dokonywane przez przedsiębiorców nie mogą
być większe niż 15 tysięcy zł.

Proces inkubacji i wsparcia finansowego ukierunkowany jest w szczególności
na utworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przez takie miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym
rozumie się miejsce pracy zajmowane przez osobę zagrożoną wykluczeniem
społecznym lub ubóstwem na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej
przez minimum 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania
dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego
w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia
wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może
nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Podobnie w istniejącym przedsiębiorstwie, z tą ważną różnicą, że wymiar czasu pracy zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
musi wynosić co najmniej pełen etat, a także, że nie ma możliwości zatrudnienia na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło), a podstawą
zatrudnienia musi być umowa o pracę bądź spółdzielcza umowa o pracę.
W przypadku WOES, wszystkie miejsca pracy utworzone w ramach
działań inkubacyjnych i dotacyjnych, były miejscami pracy na podstawie
umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę.
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Trwałość miejsca pracy

W związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym inkubacji, istotna stała
się sprawa podatku VAT przy dotacjach (podatek od towarów i usług). Brak
jest bowiem jednoznacznej definicji, kiedy dotacja jest rozliczana netto, a kiedy brutto, a organy centralne przedstawiają w tej sprawie różne stanowiska
(stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 czerwca
(DZF-I.7640.2.2018.MKa), z dnia 20 kwietnia 2018 roku oraz z dnia 3 stycznia
2018 roku (DZF-IV.7620.112.2017.DS).
W przypadku WOES w skrócie sprawa przedstawia się następująco:
w każdym przypadku, gdy uczestnik ma prawną możliwość odzyskania VAT,
kwota tego podatku nie jest kosztem kwalifikowanym przez WOES. W takim przypadku wydatek ponoszony jest netto i nie jest kwalifikowany przez
OWES, a beneficjent ostateczny – jeżeli taka jest jego wola – może wystąpić
do organów administracji skarbowej (naczelnik właściwego urzędu skarbowego) o zwrot należnego podatku VAT, będzie się to jednak działo już poza
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Podatek od towarów i usług – sposób rozliczenia dotacji

rozliczeniami z OWES i nie wpływa na maksymalną wysokość dotacji określoną w Wytycznych CT9 w odniesieniu do konkretnego beneficjenta ostatecznego (sześciokrotność
średniego wynagrodzenia na jedną osobę i sześćdziesięciokrotność średniego wynagrodzenia na jeden podmiot).
Wsparcie pomostowe finansowe

Wraz z dotacjami na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, udzielane jest wsparcie pomostowe określone w Wytycznych CT9. Wsparcie pomostowe udzielane jest na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z rozpoczęciem
i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego, na podstawie Katalogu rodzaju kosztów dopuszczonych do finansowania. Wypłacane jest w miesięcznych transzach, na podstawie uzasadnionego Wniosku przedsiębiorstwa społecznego. Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego zawiera:
L.p.

Nazwa kosztu

1.

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od osób, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe:
a) po stronie pracodawcy (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
b) po stronie pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe).

2.

Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od w/w osób.

3.

Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca pracy (utworzonego w nowym przedsiębiorstwie społecznym dla osób, o których mowa § 1 ust. 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne), w tym w szczególności koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp,
koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz inne koszty ochrony
pracy (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania ich na danym stanowisku pracy) oraz inne związane z kosztami pracy.

Koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej:
a) opłaty za energię elektryczną, b) opłaty za ogrzewanie (energia cieplna, gaz, olej opałowy, inne paliwa stałe i płynne), c) opłaty za wodę
i ścieki, d) koszty wywozu odpadów i nieczystości, e) inne.

6.

Koszty najmu, dzierżawy lub leasingu maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

7.

Koszty usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (telefon, internet, naprawy).

8.

Koszty ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą:
a) OC oraz majątkowe, w tym ubezpieczenie OC pojazdów,
b) NNW pracowników, c) inne.

9.

Koszty materiałów biurowych i piśmiennych, w tym tusze i tonery do
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością spółdzielni, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa.

10.

Koszty obsługi (napraw, konserwacji oraz zakupów materiałów służących naprawie (eksploatacyjnych)) składników majątku trwałego,
ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa.

11.

Koszty obsługi księgowej i inne usługi związane z prowadzeniem działalności.
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5.
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Koszty administracyjne, w tym:
a) opłaty za wynajem/dzierżawę pomieszczeń w części bezpośrednio
wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) podatek od nieruchomości i inne wymagane prawem daniny publiczne (np. abonament radiowo-telewizyjny).
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4.

12.

Koszty opłat pocztowych i kurierskich.

13.

Koszty materiałów promocyjno-informacyjnych (poza pakietem marketingowym
OWES).

14.

Inne:
a) wynikające ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej (np. raty leasingowe,
paliwo, abonament RTV, opłaty do ZAiKS, opłaty za utylizację odpadów medycznych, opłaty za koncesje, pozwolenia),
b) służące bezpośrednio prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne.

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego nie mogą pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach
społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia
tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.
Jednocześnie wsparcie pomostowe w formie finansowej:
1.
Jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji
lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej jednak niż
do 12 miesięcy, z zachowaniem łącznie poniższych zasad trwałości:
ƣƣ
zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy,
o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej
powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie
finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą
zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
ƣƣ
zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26
Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego
na lata 2014-2020, przez okres, o którym mowa w lit. a.

3.
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Jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych
miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w oparciu o stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę.

88

2.

Etapy dotacji

Kontakt z WOES:
ƣƣ
telefonicznie,
ƣƣ
drogą mailową,
ƣƣ
osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 Maja 26.
Zaplanowanie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który
odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Usługi WOES
są bezpłatne.

ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub
doradcą kluczowym;
Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie
do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do
projektu) oraz ustalenie Indywidulanej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz
zawarcie umowy na wsparcie;
Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa;
Złożenie Formularza rekrutacyjnego do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia;
Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego;
Ocena Formularza rekrutacyjnego przez dwóch niezależnych ekspertów – należy uzyskać min. 60 na 100 punktów od każdego z oceniających – kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się
w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie www.woes.pl w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”;
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Jak wygląda procedura wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego?

ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do części inkubacyjnej i dotacyjnej – należy
uzyskać min. 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją – kryteria oceny
oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie www.woes.pl w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”.
Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej;
Szkolenia w zakresie tworzenia i przedsiębiorstwa społecznego i pracy w nim,
w tym z tworzenia biznesplanu, takie jak:
— Wprowadzenie do ekonomii społecznej,
— Źródła finansowania przedsiębiorstwa,
— Zamówienia społecznie odpowiedzialne,
— Biznesplan prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa
społecznego,
— Marketing i promocja przedsiębiorstwa społecznego,
— Bezpieczne i dobre warunki pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
— Dobre praktyki – warsztaty z praktykami prowadzącymi przedsiębiorstwa
społeczne,
Szkolenia integracyjne i motywacyjne dla przyszłych pracowników przedsiębiorstwa społecznego;
Szkolenia zawodowe – zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia;
Doradztwo w zakresie pisania Biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego;
Złożenie Wniosku o dotację inwestycyjną wraz z załącznikami (biznesplan i inne);
Ocena formalna Wniosku o dotację;
Ocena merytoryczna Wniosku przez Komisję Oceny Wniosków;
Decyzja o przyznaniu środków dla przedsiębiorstwa społecznego;
Rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym (istnieje możliwość
rejestracji PS w Krajowym Rejestrze Sądowym przed uzyskaniem decyzji o przyznaniu środków, jednakże w takim wypadku grupa inicjatywna robi to na własną
odpowiedzialność);
Podpisanie Umowy na wsparcie i wniesienie zabezpieczenia dotacji;
Wypłata pierwszej transzy wartości dotacji inwestycyjnej (co do zasady 80% wartości dotacji, druga transza zostanie wypłacona po rozliczeniu wydatkowania 75%
pierwszej transzy);
Inwestycja i zatrudnianie pracowników (nie krócej niż 12 miesięcy);
Wypłata wsparcia pomostowego finansowego podstawowego i rozszerzonego
Działalność określona w biznesplanie (nie krócej niż 12 miesięcy);
Kontrola, monitoring i rozliczenie wsparcia;
Dalszy rozwój przedsiębiorstwa społecznego.
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Od końca 2015 roku do połowy roku 2018 prowadzono intensywne działania inkubacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Udzielono łącznie 196 dotacji w średniej wysokości 24 tysięcy zł na jedno miejsce
pracy, przy czym WOES nie udziela dotacji osobom prywatnym, a wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym – podmiotom zarejestrowanym w KRS
(spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, spółkom non profit).
Łącznie w ramach działania inkubacyjnego i dotacyjnego utworzono do czerwca 2018 roku 247 nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji PS
(należy przy tym pamiętać, że definicja PS ulegała zmianom), z czego 241
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na 247 nowych miejscach
pracy utworzonych w PS w wyniku inkubacji i wsparcia dotacyjnego zostało
zatrudnionych za pierwszym razem (pierwsze zatrudnienie, zdarzają się bowiem sytuacje niezależne od WOES, np. śmierć osoby zatrudnionej) 138 kobiet
i 109 mężczyzn. Należy jednak zaznaczyć, że wsparcie inkubacyjne i dotacyjne
OWES skierowane jest na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, z czego dotacje przeznaczone są wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
posiadających dodatkową przesłankę wykluczającą. W nowych przedsiębiorstwach społecznych utworzono łącznie 151 nowych miejsc pracy. W istniejących przedsiębiorstwach społecznych utworzono łącznie 93 miejsca pracy.
Wszystkie miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych obsadzone są w oparciu o umowę o pracę bądź spółdzielczą umowę
o pracę (w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo spółdzielcze i ustawą
o spółdzielniach socjalnych), a w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie
włączenia społecznego, OWES udzielał od 2017 roku również wsparcia pomostowego dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Status uczestników projektu na rynku pracy badany był na każdym
z etapów wsparcia, jednakże, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, do
systemu teleinformatycznego SL podawany był on w momencie przystąpienia do projektu. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z 23 czerwca 2016 roku (ES_2016-07-08_08-01-48; DZF.
VI.8510.60.2016.ABu.1; w załączeniu): Projekty OWES są projektami wieloletnimi o bardzo zróżnicowanym zakresie wsparcia. Dana osoba może początkowo być objęta usługami animacyjnymi zachęcającymi do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej, a dopiero potem stać się klientem usług inkubacyjnych. Może być także odwrotnie: dana osoba może być wspierana jako
pracownik przedsiębiorstwa społecznego w ramach usług biznesowych, a w sytuacji gdy utraci pracę stać się odbiorcą usług inkubacyjnych. Dlatego nie powinna decydować data przystąpienia do projektu. W celu dopasowania form
wsparcia status osoby powinien być na bieżąco weryfikowany przez OWES.
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Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, dotacje udzielane były podmiotom na tworzenie nowych
miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. W przypadku WOES zawsze są to osoby niepracujące (bezrobotne w szerokim rozumieniu definicji), z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w Wytycznych, posiadające co najmniej
jedną dodatkową przesłankę wykluczenia społecznego lub ubóstwa, zgodnie z Wytycznymi. Najczęstszą grupą osób objętą wsparciem dotacyjnym są osoby bezrobotne posiadające III profil pomocy (dodatkowa przesłanka wykluczająca) oraz osoby bezrobotne
z niepełnosprawnością znaczną bądź umiarkowaną. Spośród dodatkowych przesłanek
wykluczających (innych niż wskazanych powyżej), najczęstszymi były: długotrwałe bezrobocie, wsparcie ośrodka pomocy społecznej czy bezdomność. Były również sporo
sytuacji, w których osoba objęta wsparciem spełniała klika dodatkowych przesłanek
wykluczających.
Wszystkie osoby objęte działaniem inkubacyjnym i dotacyjnym WOES otrzymały zindywidualizowane wsparcie, mające na celu utworzenie trwałych i stabilnych
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W przypadku WOES, wsparcie to polega między innymi na doradztwie, doradztwie specjalistycznym, doradztwie psychologicznym i zawodowym, szkoleniach specjalistycznych oraz szkoleniach motywacyjno-integrujących, wizytach studyjnych, mentoringu/tutoringu, szkoleniach zawodowych,
reagowaniu na sytuacje kryzysowe, wsparciu w tworzeniu biznesplanu i jego wdrażaniu
oraz monitorowaniu postępów i statusu przedsiębiorstwa społecznego.

www.elpidia.spoldzielnie.org
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Założycielami spółdzielni są Kościół Zielonoświątkowy „Chrystus Dla Wszystkich” w Koninie
i Akcja Humanitarna „Życie” Oddział Konin. Inicjatorem powołania przy wsparciu tych dwóch organizacji Spółdzielni Socjalnej był pastor Zbigniew Kalinowski, osoba mająca doświadczenie w pracy osobami w trudnej sytuacji życiowej. Takie osoby znalazły zatrudnienie w spółdzielni – to przede wszystkim osoby bezdomne. Praca ma być dla nich szansą na wyjście z bezdomności i nowy start.
W tym kontekście nazwa spółdzielni wydaje się być nieprzypadkowa – słowo „elpidia” oznacza bowiem w języku greckim „nadzieję”.

Spółdzielnia Socjalna Elpidia powstała w 2017 roku. Świadczy kompleksowe usługi remontowo-budowlane na terenie Konina i okolicznych powiatów. Oferuje realizację prac budowlanych, wyburzanie i stawianie budynków oraz prace wykończeniowe, w tym: murowanie ścian i ogrodzeń domów,
tynkowanie ścian, robienie wylewek, posadzek oraz stropów zbrojonych i niezbrojonych, malowanie,
szpachlowanie, gipsowanie, zakładanie glazury i terakoty, jak również instalowanie armatury łazienkowej i kuchennej.

Elpidia

3. MARKETING
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
SPOŁECZNYCH
Tekst: Emilia Wasielewska

Wiele przedsiębiorstw społecznych nie realizuje w pełni swojego potencjału. Z powodu negatywnych konotacji wyrazu „marketing”, część podmiotów funkcjonujących
poza obszarem stricte komercyjnym często wręcz rezygnuje z działań marketingowych, traktując tę sferę aktywności (w najlepszym razie) jako pozbawioną większego
wpływu na realizację celów statutowych. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących przy jednostkach samorządu terytorialnego i pracujących
głównie na ich zlecenie. Dla wielu z nich, charakter własnej misji oraz to, że pracują
na rzecz gminy nie wymaga „dopowiedzenia” w postaci marketingu, dla pozostałych
pewną barierą jest przekonanie o niemoralnym charakterze takich działań. Oba te
poglądy można uznać za mało rozsądne i hamujące rozwój przedsiębiorstwa.
Nie taki zły, jak go malują

W powszechnym mniemaniu, marketing jest formą promocji przedsiębiorstwa i jego
oferty. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona; od nieco już archaicznej koncepcji
marketing-mix (inaczej 4 P czyli z ang.: product, price, place, promotion), stworzonej
przez Philipa Kotlera w latach 80 ubiegłego wieku aż po obecnie obowiązującą formułę
4C, zakres funkcjonowania tego pojęcia jest znacznie szerszy. Aktualnie, trudno postrzegać marketing inaczej niż swoistą działalność organizacyjno-komunikacyjną organizacji. Współczesne przedsiębiorstwo, żeby sprawnie funkcjonować, musi stosować
przynajmniej elementy marketingu. Przemawia za tym choćby rozwinięcie skrótu 4C,
które definiuje zadania i strategie przedsiębiorstw (również tych społecznych).

Koncepcja, stworzona przez Roberta Lauterborna, zakłada ścisłą współpracę przedsiębiorstwa z zewnętrznymi grupami odniesienia (w tym klientem)
i kreowanie dla nich możliwie najbardziej atrakcyjnej wartości dodanej. Odpowiadają za to 4 filary, nazywane po prostu „C”, od inicjału angielskiej nazwy, jaką reprezentują. Większość z nich nie jest kojarzona z „czystym” marketingiem i bywa lekceważona, szczególnie w tych instytucjach, dla których
zysk z działalności komercyjnej nie jest głównym celem. Określenie „filar”
jest celną metaforą – podobnie jak w przypadku np. stołu czy mostu, żadna
z podpór nie powinna być na innym poziomie niż pozostałe, a pominięcie
którejkolwiek w procesie konstrukcji grozi zawaleniem całości.
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Solidne podstawy

Wewnętrzna moc

„Corporation” oznacza po prostu firmę lub instytucję. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych ten aspekt jest
szczególnie istotny, ponieważ zakłada zarządzanie grupami pracowników,
stosunkami z konkurencją czy odbiorcami. Amerykański autor założył, że
odniesienie sukcesu rynkowego (niekoniecznie w wymiarze komercyjnym)
jest niemożliwe bez właściwego zaprojektowania struktury wewnętrznej. Ma
to zarówno znaczenie operacyjne (np. czytelny podział ról wpływa pozytywnie na efektywność), jak i wizerunkowe. Dla przykładu, Spółdzielnia Socjalna
Razem do Sukcesu na swojej stronie internetowej publikuje szczegółowe informacje o tym, w jakim celu powstała, kogo zatrudnia, jakie świadczy usługi,
itd. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sukces tego przedsiębiorstwa społecznego ma swoje źródła zarówno w przemyślanej i atrakcyjnej ofercie usług, jak
i ważnemu celowi, jaki realizuje swoimi działaniami (aktywizacja zawodowa
osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem). Z perspektywy czasu można uznać, że ten organizacyjny składnik marketingu zapewnia
trwałą przewagę konkurencyjną firmie – gdyby bilans pomiędzy realizacją
celów komercyjnych i finansowych został zachwiany, wyniki spółdzielni byłyby zapewne o wiele mniej imponujące.

„Commodity” (ang. towar) wyraża tę część strategii firmy, która wyraża się
w tworzeniu produktu czy też usługi, jego pozycjonowaniu na rynku, konkurencyjności czy innowacyjności. Dla przedsiębiorstw społecznych bardzo
istotne jest, aby wyraźnie oddzielić od siebie sferę funkcjonalną i emocjonal-
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Unikatowa wartość produktu

ną własnej oferty. Stara marketingowa reguła mówi, że klienci nie kupują produktów lub
usług, tylko kryjącą się za nimi wartość w postaci rozwiązania określonych problemów
(w aptece nabywamy obietnicę zdrowia, a nie same tabletki). W przypadku oddolnych
inicjatyw, o wartości oferowanych dóbr decyduje ładunek emocjonalny, jaki z sobą niosą. Ciekawym przykładem jest Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel z Konina która świadczy usługi noclegowe w małym, butikowym hostelu, którego wystrój i klimat utrzymany
jest w konwencji muzycznej. Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, by
były dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla poruszających się
na wózkach klientów jak i pracowników hostelu. Komunikacja marketingowa spółdzielni koncertuje się na wyjątkowości designu wnętrz – we wnętrzach odnaleźć można
zdjęcia – fototapety z wielu wydarzeń muzycznych, które miały miejsce w Koninie,
w tym z festiwalu Blusesonalia. Ten leitmotiv (powracający motyw) komunikacji został
wybrany nieprzypadkowo, współzałożycielami spółdzielni było Stowarzyszenie InArt,
które organizuje m.in. Bluesonalia. Tym samym, Blues Hostel wytworzył unikatową
wartość dodaną, stając się istotnym elementem oferty turystycznej miasta. Podkreślając wyjątkowość wnętrz, sąsiedztwa i wyposażenia, tworzy dla swoich potencjalnych
gości atrakcyjną wartość emocjonalną – możliwość obcowania z muzyką i łączenie tych
przeżyć z ważnym społecznie celem (aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową
i walka z wykluczeniem społecznym). Warto w tym miejscu zauważyć, że przedsiębiorstwa społeczne, które nie dbają o emocjonalną stronę swojej oferty, z reguły nie
odnoszą sukcesu na rynku.
Innym ciekawym przykładem, również z rynku usług hotelarskich jest Spółdzielnia Socjalna Ofka z Cieszyna, która świadczy usługi noclegowe w małym, butikowym
hostelu „8 pokoi”. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa koncentruje się na wyjątkowości designu wnętrz oraz mebli. Wszystkie zostały zaprojektowane przez jednego
z najsławniejszych polskich twórców, Tomka Rygalika. Ten leitmotiv komunikacji został wybrany nieprzypadkowo; hostel ma siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie jednego
z najbardziej aktywnych centrum designu w Polsce. Tym samym, „Ofka” wytworzyła
unikatową wartość dodaną, stając się istotnym elementem oferty turystycznej miasta.
Podkreślając wyjątkowość wnętrz, sąsiedztwa i wyposażenia, tworzy dla swoich potencjalnych gości atrakcyjną wartość emocjonalną – możliwość obcowania z pracami wybitnego designera, testowania „na własnej skórze” jego pomysłów i łączenie tych przeżyć
z ważnym społecznie celem (aktywizacja osób bezrobotnych i walka z wykluczeniem
społecznym). Warto w tym miejscu zauważyć, że przedsiębiorstwa społeczne, które nie
dbają o emocjonalną stronę swojej oferty, z reguły nie odnoszą sukcesu na rynku.
Kiedy koszt jest atutem

„Cost” wiąże się nie tylko z tytułowym kosztem (produktu dla klienta, zakupu komponentów, itd.), ale również np. obciążeniem środowiskowym. Jest oczywiste, że konsument chętniej wesprze inicjatywę, która nie wymaga zaangażowania poważnych
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środków. Mimo tego, częstym błędem komunikacyjnym zaangażowanych
społecznie firm jest wskazywanie bardzo odległych celów. Fundacje, zbierające środki na rzecz np. chorych dzieci, często podają bardzo wysokie kwoty
planowanej zbiórki, co skutecznie odstrasza sponsorów („co zmieni moje 50
złotych, jeśli trzeba zebrać milion”).
Przedsiębiorstwa społeczne są niejako z definicji zobowiązane do optymalizacji kosztów – tak finansowych, jak i środowiskowych. Z tego powodu,
w państwach o wysokiej świadomości ekologicznej ogromną popularnością
cieszą się te podmioty, które pośrednio lub bezpośrednio redukują eksploatację surowców naturalnych, emisję szkodliwych substancji, itd.
Spółdzielnia Socjalna Kupujesz Darujesz Pomagasz w ramach działalności prowadzi sklep używanymi rzeczami, wpisując się niejako w koncepcję Zero Waste. W sklepie stacjonarnym, jak i na platformach internetowych można znaleźć zarówno ubrania, rowery i meble czy książki i naczynia.
Wszystko co się w nim znajduje, to uratowane odpady, które po drobnych
naprawach mogą znaleźć nowych właścicieli. Każdy może przyjść do sklepu
i zostawić już niepotrzebne, ale nadal użyteczne przedmioty dla innych lub
kupić coś dla siebie. Kupujesz Darujesz Pomagasz to pośrednik w dzieleniu
się z innymi ale i pomaganiu innym, cały dochód ze sprzedaży jest przekazywany na działania statutowe spółdzielni. Sklep odwiedza coraz więcej
klientów, nie tylko tych słabiej uposażonych, ale i tych zainteresowanych
przedłużaniem żywotności urządzeń, a tym samym wpływaniem na polepszanie stanu środowiska naturalnego.
Spółdzielnia Socjalna Śliwkowa Lipowa uczyniło z zarządzania kosztami prawdziwe perpetuum mobile. Celem przedsiębiorstwa jest rekultywacja tradycyjnych sadów i odtwarzanie zagrożonych wyginięciem dawnych
gatunków drzew owocowych. Fundusze zbierane poprzez działalność cateringową, oświatową, kulturalną, rękodzielniczą i in. przeznaczane są na
zakup sadzonek, odkup drzew i pielęgnację sadów. Zebrane w nich owoce są
wykorzystywane w gastronomicznej części usług spółdzielni. Tym samym,
każda wydana złotówka „pracuje” kilka razy, przyczyniając się do realizacji
celów społecznych, biznesowych czy środowiskowych. Jakkolwiek dziwnie
by to nie brzmiało, w przypadku tej inicjatywy właśnie zarządzanie kosztami
jest najlepiej rozwiniętą dziedziną marketingu.

„Communication” odpowiada zarządzaniu relacjami z ludźmi i instytucjami
oraz przepływem informacji. Dotyczy to oczywiście szeroko rozumianej promocji i jej nośników (ulotki, strony internetowe, plakaty, katalogi, etc.) czyli
tego, co większość odbiorców rozumie pod pojęciem „marketing”. Należy
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Warto rozmawiać

jednak podkreślić, że nie jest to jednak ani jedyny, ani najważniejszy składnik komunikacji jako takiej.
Według Paula Watzlawicka, sławnego psychologa, każde zachowanie człowieka buduje przekaz na jego temat. Tym samym, akt komunikacji zachodzi także wtedy,
kiedy dana osoba się nie wypowiada. Ta reguła dotyczy również firm – ich zachowanie
i wygląd są takimi samymi nośnikami informacji, jak np. tekst na stronie internetowej
czy posty w social mediach. Oznacza to, że przedsiębiorstwa społeczne, jeśli poważnie
myślą o sukcesie, muszą zadbać o każdy element swojego wizerunku – od tekstów, przez
materiały promocyjne aż po ubiór pracowników, wygląd samochodów, oznakowanie
budynków, itd. Poza strefą wizualną, kluczowa jest także ta proceduralna, związana np.
z obsługą klienta czy pozyskiwaniem sponsorów.
Przed marketingiem nie można uciec

Marketing w obecnym kształcie stanowi sztukę organizowania firmy oraz jej komunikacji
w spójny, zrozumiały i atrakcyjny sposób. W przypadku przedsiębiorstw społecznych
widać wyraźnie pewien paradoks; mimo powszechnego przekonania o braku celowości
w inwestowaniu w marketing, to właśnie on decyduje o rynkowym być-albo-nie-być takiego podmiotu. Co więcej, powyższe przykłady wykorzystania marketingowej formuły
4C pokazują jasno, że marketingu, wbrew obiegowej opinii, nie da się nie robić – absolutnie każdy uczestnik gry rynkowej, chcąc nie chcąc, tworzy jakieś założenia strategiczne,
struktury organizacyjne i coś komunikuje – pozostaje tylko kwestia jak dobrze (lub źle)
to robi. Warto więc odrzucić złe skojarzenia i zwyczaje, redefiniując (lub tworząc od
podstaw) swoją marketingową strategię, ponieważ współczesne przedsiębiorstwo, aby
mogło sprawnie funkcjonować musi stosować marketing. Jak to robić?

Wdrażanie kampanii reklamowej

Jak zostało już udowodnione, przemyślane działania marketingowe to w dzisiejszych
czasach podstawa. Dobra reklama powinna być nie tylko efektowna i uniwersalna, ale
przede wszystkim skuteczna. Niestety nie ma jednego uniwersalnego zestawu narzędzi
promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznych. Każda organizacja, każde przedsiębiorstwo musi testować i wybrać te najlepiej dopasowane do własnego budżetu, prowadzonej działalności jak i uwarunkowań lokalnych, regionalnych, krajowych czy także
tych globalnych.
Wdrażanie kampanii reklamowej powinno odbywać się według wcześniej opracowanego schematu działań. Dlatego na początek warto określić:

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
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cel kampanii (wizerunkowy, sprzedażowy, trafficowy, czyli ruch na
stronie www),
grupy docelowe, do jakich chcemy dotrzeć,
treść przekazu reklamowego,
narzędzia reklamowe (np. ulotka, baner itp.),
miejsce ekspozycji reklamy,
czas trwania kampanii,
budżet reklamowy.
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ƣƣ

Po ustaleniu harmonogramu działań, pozostaje kwestia wdrożenia kampanii,
a po jej zakończeniu – lub w jej trakcie – dokonanie pomiaru skuteczności.
W następnych częściach niniejszej publikacji postaram się przybliżyć
zagadnienia reklamy i stosowanych narzędzi promocyjnych dzięki czemu
będą one mogły być wykorzystane w budowie i w rozwoju przedsiębiorstw
społecznych. Zawiera ona również wskazówki, dla tych, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rynku i promowaniu ekonomii społecznej.
Persona
Podstawowe mechanizmy rządzące odbiorem reklamy pozostają niezmienne. Aby przekaz marketingowy był skuteczny, musi być przestawiony odbiorcy w sposób, który do niego przemawia i pozwala wpływać na jego decyzje marketingowe. Dlatego też bardzo ważne jest zidentyfikowanie swojej
grupy docelowej.
Kim jest persona?
Persona jest wzorem klienta, który odzwierciedla cechy potencjalnych klientów. Przedstawia się ją przy pomocy opisu cech, zachowań, pasji, zainteresowań, potrzeb, umiejętności czy celów życiowych.

Co musi zawierać persona?
By zbudować personę należy odpowiedzieć na wiele pytań i zagadnień dotyczących Twoich odbiorców:
ƣƣ
imię, nazwisko, wiek,
ƣƣ
wykształcenie,
ƣƣ
wykonywany zawód, stanowisko pracy, zakres obowiązków, branża,
czy wielkość firmy,
ƣƣ
miejsce zamieszkania, miejsce pracy,
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Dlaczego persona jest tak ważna?
Dlatego, że pozwala nam poznać i zrozumieć naszego czytelnika czy klienta,
a im więcej wiesz o swoim odbiorcy /kliencie tym łatwiej nawiązujesz z nim
kontakt (łatwiej dokonujesz transakcji)

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

adres,
sytuacja rodzinna,
krótka biografia
życiowe motto,
wartości którymi kieruje się w życiu,
rys psychologiczny,
pasje i zainteresowania,
w jaki sposób spędza swój czas wolny i na co przeznacza swoje pieniądze,
dlaczego ta persona interesuje się Twoimi działaniami?
co takiego oferujesz tej personie?
jakie problemy persony możesz rozwiązać?
w jaki sposób komunikujesz się z personą?

Po zebraniu informacji należy pogrupować swoje persony w zależności od Twoich potrzeb, np. pod kątem przebiegu procesu zakupowego:
ƣƣ
inicjator,
ƣƣ
doradca,
ƣƣ
decydent,
ƣƣ
nabywca,
ƣƣ
użytkownik.
Im lepiej został poznany odbiorca, tym łatwiej buduje się z nim relacje, tym łatwiej nakłonić go do zaangażowania czy też zakupów i skorzystania z oferty. Bez względu na to czy
przedsiębiorstwo społeczne kieruje usługi do konsumentów (B2C) czy też do firm (B2B)
lub administracji i samorządów (B2G ) to ostatecznie kupuje człowiek. Dobre określenie
jego cech ułatwi dotarcie do niego z produktem, usługą. Do budowania person można
wykorzystać aplikacje online. Są to rozwiązania dedykowane osobom, które nie mają
zbyt dużego doświadczenia w projektowaniu komunikacji marketingowej.
Aplikacje online
Personapp (www.personapp.io)
Darmowa aplikacja w języku angielskim. Pozwala w prosty sposób stworzyć typy person, określić ich cechy, zachowania, zainteresowania i wiele innych rzeczy. Użytkownik
w każdej chwili ma możliwość edycji person. Wyniki pracy można udostępnić dalej czy
wydrukować.
Up Close & Persona (www.upcloseandpersona.com oraz Make My Persona www.makemypersona.com)
Do darmowe aplikacje w języku angielskim, które krok po kroku każą nam odpowiadać
na pytania, tak by na końcu wygenerować dla nas pełen opis persony.
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Persona Format (www.wiki.fluidproject.org/display/fluid/Persona+Format)
Pod tym adresem można znaleźć kilka gotowych szablonów i pomysłów na
zbudowanie własnych person.
Z tradycyjnych metod najlepiej sprawdzi się kartka i długopis.

Materiały reklamowe

Kiedy klient zostanie już opisany, a jego zachowania konsumencie przeanalizowane to wiadomo, które z jego potrzeb można zaspokoić, i w jaki sposób
można się z nim komunikować. Oznacza to, że czas zabrać się za przygotowanie różnych materiałów promocyjnych i reklamowych. Te można wykonać samemu, zlecić zewnętrznej agencji reklamowej czy też skorzystać
z bezpłatnego doradztwa marketingowego najbliższego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
Do materiałów reklamowych poligraficznych zaliczamy między innymi ulotki, plakaty, wizytówki, szyldy. Pozwalają one zaprezentować przedsiębiorstwo w sposób w pełni kontrolowany. Planując i projektując materiały
warto skorzystać z rad specjalistów ds. promocji PES OWES i doradców,
ponieważ dysponują oni odpowiednim doświadczeniem zawodowym w zakresie grafiki, tworzenia tekstów czy też ich użyteczności.

Czytelność oznacza zarówno napisanie tekstu bez błędów, jak i zachowanie
odpowiednich proporcji pomiędzy formą a treścią. Treści zawarte w ulotce,
na szyldzie czy wizytówce powinny być przystępne i proste tak by każdy
czytelnik/ potencjalny klient je zrozumiał. Należy unikać wyszukanego, specjalistycznego słownictwa, jak i zbyt długich opisów. Znacznie lepiej czytane są krótkie i mało rozbudowane zdania, które klarownie nadają przekaz.
Równie ważny jest aspekt doboru rozmiaru, kroju jak i koloru czcionki, czyli
typografia, która ma wiele swoich prawideł. Najważniejsze wśród nich są
cztery poniższe:
ƣƣ
Używaj wysokiego kontrastu kolorystycznego między tłem a tekstem
– ułatwia to czytanie i sprawia, że wydruk jest przejrzysty i łatwy
w odbiorze;
ƣƣ
Łącz maksymalnie dwa kroje pisma – im więcej krojów pisma użyjesz,
tym gorsza staje się czytelność projektu;
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Wszystkie stworzone materiały reklamowe powinny spełniać 3 warunki, powinny być:
ƣƣ
czytelne,
ƣƣ
atrakcyjne,
ƣƣ
praktyczne.

ƣƣ
ƣƣ

Unikaj zbyt ozdobnych krojów, imitujących kaligrafię lub tekst odręcznie pisany,
ponieważ są mało czytelne i powodują szybkie zmęczenie wzroku;
Wybierając krój czcionki, pamiętaj o przeznaczeniu tekstu – nietypowa, wesoła
czcionka w folderze biznesowym nie będzie świadczyła o profesjonalizmie.

Stosowanie się do powyższych zasad ułatwi klientom czytanie materiałów reklamowych i promocyjnych, a tym samym wydłuży się ich żywotność tych materiałów , bo
nie zostaną od razu wyrzucone do kosza na śmieci. Dobra typografia znacząco wpływa
na sukces projektu, jak mówił John Warnock jeden z założycieli Adobe System „dobra
typografia to coś co każdy widzi, ale nie każdy dostrzega”. Jeśli nie wiesz jak łączyć fonty,
wybierz najprostsze rozwiązania, lub skorzystaj z pomocy specjalisty OWES.
Atrakcyjność każdego materiału promocyjnego czy reklamowego można zwiększyć dzięki grafice i zdjęciom. Powszechnie wiadomo, że obraz zastępuje tysiąc słów.
Oprócz zdjęć na ulotkach czy broszurach można zamieścić rysunki, tabele, wykresy
które obrazują to, o czym jest mowa w tekście. Obrazy o wysokiej jakości sprawią, że
ulotka zyska profesjonalny wygląd i spodoba się odbiorcom. Na atrakcyjność materiału
reklamowego może także wpływać jego nietypowy kształt, np. ulotka w kształcie liścia,
serca czy też nietypowe jej falcowanie (składanie). Sens drukowania ulotek o nietypowych kształtach polega na odróżnieniu się od konkurencji, wadą takiego rozwiązania
jest znacznie wyższy koszt od standardowych wydruków.
Z punktu widzenia praktyczności należy odpowiednio wcześnie zaplanować projektowanie, wydruk jak i kolportaż materiałów reklamowych. Liczba wydrukowanych
materiałów powinna być przemyślana, zarówno pod względem możliwości finansowych
przedsiębiorstwa społecznego jak i liczby potencjalnych klientów, i zasięgu terytorialnego działań. Praktyczność oznacza również użyteczność materiału, np. wydrukowanie menu z cenami, podanie prawidłowych norm dla badań lekarskich w przypadku
przedsiębiorstwa opiekuńczego (wydruki z praktycznymi zastosowaniami mają dłuższą
żywotność). Oczywiście w dobie Internetu można się zastanawiać nad użytecznością
materiałów poligraficznych promujących przedsiębiorstwa społeczne, ale pamiętajmy, iż
nie wszyscy mają nieorganiczny dostęp do Internetu, a nawet jeśli, to nie zawsze sprawnie
się w nim odnajdują i dlatego też wolą papier od wirtualnego posta.
Poniżej znajdują przykłady różnych rodzajów materiałów poligraficznych, które
pomogą promować przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a w przygotowaniu których
można było skorzystać ze wsparcia WOES.
Ulotka

Jej celem jest przekazanie informacji o ofercie i działaniach przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Jest to najbardziej uniwersalny drukowany materiał reklamowy, który
występuje najczęściej w rozmiarze A6 lub A5 w wersji dwustronnej w różnych wariantach kolorystycznych. Pozwala dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów. Może być
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rozdawana z ręki na ulicy, podczas targów czy konferencji, wysyłana pocztą,
wrzucana do skrzynek pocztowych, czy też dołączana jako wkładka do prasy
lokalnej. Największą jej wadą jest krótka żywotność – ze wszystkich materiałów poligraficznych to ulotki najczęściej trafiają do kosza. Życie ulotki
można przedłużyć nadając jej dodatkową funkcję (zasada praktyczności),
jak i zaprojektować ją zgodnie z zasadami czytelności.
Na co zwrócić uwagę projektując ulotkę? Po pierwsze należy wiedzieć,
kto będzie jej odbiorcą (wspomnianą już personą) i do niego dobrać odpowiednie treści. Tekst ulotki powinien być krótki, im mniejszy jej rozmiar, tym
mniej powinno być na niej tekstu. Warto podkreślić korzyści z punktu widzenia klienta czy też przedstawić rozwiązanie jakiegoś problemu, który może
potencjalnego klienta trapić. Ważne są konkretne słowa opisujące problem,
a nie ogólna lista superlatyw (najlepsza jakość, gwarancja jakości, najlepsi na
rynku) czy też nazwy sprzętu. By zwiększyć skuteczność ulotki można w niej
zamieścić kupon rabatowy co sprawi, że klient przed jej wyrzuceniem do
kosza co najmniej się zawaha. Ulotka w formie kuponu to natychmiastowa
dodatkowa korzyść jaką otrzyma klient, gdy tylko zatrzyma ulotkę.
Niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w ulotce:
ƣƣ
Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
Dane kontaktowe: adres stacjonarny (mapka), adresy internetowe
(strona www, social media), godziny otwarcia;
ƣƣ
Hasło – przyciągający nagłówek pokazujący korzyść dla klienta;
ƣƣ
Call to action – wezwanie do akcji: zadzwoń, kliknij, przyjdź,
kup, zamów.
Wizytówka
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Jej celem jest nie tylko przedstawienie osoby reprezentującej przedsiębiorstwo społeczne, ale i samą organizację. Wizytówka ma największą żywotność
ze wszystkich materiałów promocyjnych i reklamowych. Wizytówki rozdawane są najczęściej na spotkaniach biznesowych, jak i tych innych mniej
oficjalnych czy też dołączane do korespondencji czy folderów.
Wizytówka może przybrać praktycznie każdy kształt, ale standardowo
przyjmuje się 90 x 50 mm – są to parametry dostosowane do wizytownika.
Najczęściej spotykane są wizytówki projektowane horyzontalnie, ale wizytówka w pionie świetnie wyróżni się na tle innych poziomych. Musi być
czytelna oraz nawiązywać do identyfikacji wizualnej marki.

Na co zwrócić uwagę projektując wizytówkę? Po pierwsze, na aktualność danych
kontaktowych, jeżeli jesteście w trakcie szukania siedziby czy zakładania strony www
i zakupu abonamentu telefonicznego wstrzymajcie się z wydrukiem. Nie drukujcie od
razu setek sztuk dla pracowników, wielu z nich wystarczy 50 szt.
Niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w wizytówce:
ƣƣ
Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
Imię i nazwisko – funkcja i stanowisko w PES – dane do kontaktu numer telefonu
i adres e-mail;
ƣƣ
Dane kontaktowe: adres stacjonarny, adres www;
ƣƣ
NIP, KRS.
Plakat

Kolejny papierowy materiał promocyjny o minimalnym wymiarze A3 w zadruku jednostronnym. Plakaty najczęściej mają charakter informacyjny i rozklejane są w publicznych,
ogólnodostępnych miejscach lub też za zgodą właściciela posesji – dlatego też zanim
przymierzysz się do wydruku, zastanów się, gdzie możesz je powiesić ( na ilu słupach
ogłoszeniowych, przystankach, ogrodzeniach czy witrynach). Plakat powinien zawierać niewiele elementów, a te rozmieszone powinny być czytelne z pewnej niedalekiej
odległości. Po ich wydrukowaniu i rozklejaniu należy na bieżąco kontrolować ich stan
i zastępować te zniszczone lub nieaktualne nowymi.
Niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na plakacie:
ƣƣ
Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
Hasło – przyciągający nagłówek pokazujący korzyść dla klienta;
ƣƣ
Call to action – wezwanie do akcji, np. zadzwoń, przyjdź, kup, zamów, więcej
informacji na...;
ƣƣ
Grafika lub zdjęcie.
Roll-up

Roll-up to inaczej stojak reklamowy, który najczęściej wykorzystywany jest jak tło czy
ścianka na różnego rodzaju szkoleniach, spotkaniach promocyjnych czy prezentacjach
na stoiskach targowych i wystawienniczych. Coraz częściej używany jest jak tło podczas
wywiadów i sesji zdjęciowych.
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Roll-up ze względu na swoje wymiary (85 x 200 cm) zapewnia dużo
miejsca na treści i grafikę, ale nie oznacza to, że trzeba go w całości zapełnić.
Wręcz przeciwnie, warto zastosować zasadę czytelności – nadmiar informacji
zaburza czytelność i odbiór samej reklamy – i zaprojektować ciekawy układ.
Niezwykle istotną rolę odgrywa samo umieszczenie treści – najważniejsze informacje powinny być umieszczone na linii wzroku, a te mniej istotne od dołu.
Niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na roll-upie:
ƣƣ
Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
Dane kontaktowe: adres stacjonarny, adresy internetowe (strona www,
social media), godziny otwarcia, telefon;
ƣƣ
Hasło – przyciągający nagłówek pokazujący korzyść dla klienta;
ƣƣ
Call to action – wezwanie do akcji, np. zadzwoń, kliknij, przyjdź, kup,
zamów;
ƣƣ
Grafika lub zdjęcia.
Do największych zalet tych systemów wystawienniczych należą szybki
wielokrotny montaż, łatwy transport w torbie jak i odporność na uszkodzenia. Z drugiej strony, są to materiały, które nadają się głównie na wydarzenia
„pod dachem”, ze względu na ich lekkość są podatne na podmuchy wiatru
i często się przewracają.
Baner

Niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na banerze:
ƣƣ
Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej z adresem i kontaktem;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
Hasło – przyciągający nagłówek pokazujący korzyść dla klienta;
ƣƣ
Call to action – wezwanie do akcji, np. zadzwoń, przyjdź, kup, zamów;
ƣƣ
Grafika lub zdjęcie.
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Baner reklamowy to jedna z najpopularniejszych form reklamy zewnętrznej.
Zdecydowaną największą zaletą jest to, że opierają skutecznie warunkom
atmosferycznym, a ze względu na oczkowanie (we wersji winylowej – poliester powlekany PCV) – można je powiesić praktycznie wszędzie i do tego
zmieniać miejsca. Banery sprawdzają się podczas wszelkich zewnętrznych
i wewnętrznych akcji promocyjnych, takich jak koncerty, pikniki, pokazy czy
targ, i ale też jako narzędzie do promocji miejsca – sklepu, restauracji czy
biura, kiedy zamieścimy na nich mapkę dojazdową.

Przed ich produkcją dobrze jest najpierw ustalić możliwe lokalizacje zawieszenia banerów, a dopiero później projektować pod wymiar odpowiednią liczbę materiałów.
Broszura

Broszura jest narzędziem budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Jest dużo bardziej
wiarygodnym materiałem promocyjnym niż ulotka, a ma na celu przekazanie większej
liczby informacji o podmiocie ekonomii społecznej.
Ze względu na swoją różnorodną objętość (od 4 do 48 stron) i format (A5 lub A4)
może pomieścić nawet te najbardziej szczegółowe informacje o promowanym PES, np.
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Cele statutowe;
Organy założycielskie wraz z biogramem;
Wypowiedzi założycieli czy też opinie klientów;
Spis wszystkich usług z cennikiem;
Opis działań czy projektów;
Zdjęcia, grafiki, wykresy i tabele.

Nie należy jednocześnie zapominać o najważniejszych danych:
ƣƣ
Pełnej nazwie podmiotu ekonomii społecznej;
ƣƣ
Logotyp;
ƣƣ
danych kontaktowych, numeru telefonu czy adresu e-mail;
ƣƣ
Numer telefonu czy adres e-mail.
Styl broszury powinien być profesjonalny i nawiązujący do wizerunku i osobowości
podmiotu ekonomii społecznej. Broszura jest przeznaczona dla partnerów biznesowych,
sponsorów i innych ważnych grup. Można ją wręczać osobiście po spotkaniu czy jako
materiał informacyjny na szkoleniu lub konferencji. Nie należy dopuścić do jej przedawnienia ani tym bardziej wręczania nieaktualnego dokumentu, dlatego też należy zamówić
ich wystarczającą liczbę na rok aktywnej promocji.
Siła Internetu

Internet rozwija się w zawrotną prędkością. To dzięki niemu można wyszukać praktycznie każdą informację czy też firmę bardzo szybko i bardzo tanio. Liczba internautów
w Polsce w kwietniu 2018 roku wyniosła ogółem 27,8 mln (dane PBI), co stanowi ponad
70% społeczeństwa. Jest to potężna siła której nie można pominąć prowadząc podmiot
ekonomii społecznej ani tym bardziej przedsiębiorstwo społeczne.
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Obecność online daje istotne korzyści nie tylko podmiotom ekonomii społecznej takie jak:
ƣƣ
Dotarcie do potencjalnych klientów, którzy szukają produktów i usług
oferowanych przez podmiot ekonomii społecznej;
ƣƣ
Informacja dla obecnych klientów;
ƣƣ
Komunikacja z klientami (FAQ, opinie);
Największą przewagą Internetu jest to, że działa 24 godziny na dobę i użytkownicy korzystają z niego o każdej porze dnia i nocy. A zachowania w sieci
są mierzalne, począwszy od badań ruchu można ustalić częstotliwość odwiedzin, średni czas trwania odwiedzi, liczbę odsłon, stronę wejścia czy stronę
wyjścia po przez poznanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających. Bezpłatne narzędzia, takie jak Google Analytics czy Yandex mogą dostarczyć wielu danych charakteryzujących odbiorców strony www od wieku
czy płci, zainteresowań odbiorców a nawet informacji, z jakich urządzeń
korzystają, przeglądając witrynę. Przeglądając witrynę oraz jaki jest stopień
ich zaangażowania. a a to tylko wycinek możliwości wcześniej wspomnianych
narzędzi. Dane te są niezwykle cenne, nie tylko przy targetowaniu kampanii
reklamowych ale i przy prowadzeniu działalności online. Podstawą obecności
podmiotu ekonomii społecznej w Internecie jest strona internetowa (www)
oraz serwisy społecznościowe.

Firmowa strona internetowa to najważniejsze i fundamentalne narzędzie
promocji w każdym biznesie. Jest ona niezbędna w procesie komunikacji ze
wszystkim interesariuszami (klienci, pracownicy, dostawcy, podwykonawcy), jest też niezwykle tanim kanałem dostarczania informacji przy pełnej
kontroli treści przekazu.
W sieci istnieje wiele kreatorów stron, ale warto jednak zainwestować
w profesjonalny system zarządzania treścią, który pozwoli wyrobić sobie
markę, a administrowanie nim nie będzie nastręczało dodatkowych problemów i kosztów. Pierwszym i podstawowym krokiem do posiadania strony
www jest wybór i rejestracja domeny, czyli adresu internetowego, pod którym będzie można znaleźć podmiot ekonomii społecznej, np. www.spoldzielnie.org. Adres ten powinien być krótki i łatwy do zapamiętania, tak by
zminimalizować ryzyko popełnienia błędu literowego w trakcie dyktowania
czy wpisywania adresu w wyszukiwarkę. Przy kupnie domeny należy rozważyć zakup hostingu oraz serwera o ile Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej nie ma tego w swojej ofercie i wydatek ten jest niezbędny. Kolejny
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Strona internetowa

krok to koncepcja i projektowanie strony internetowej. Ze względu na różnorodność
możliwości warto odpowiedzieć na poniższe pytania. Jeśli nie dostarczy się programiście uporządkowanych materiałów opisujących potrzeby i oczekiwania (brief ), to efekt
może być inny od oczekiwanego.
Przykładowy brief strony www:
1. Informacje o podmiocie ekonomii społecznej:
ƣƣ
misja,
ƣƣ
oferowane produkty / usługi,
ƣƣ
grupa docelowa,
ƣƣ
otoczenie konkurencji, co Cię wyróżnia?,
ƣƣ
krótka charakterystyka branży, w której działasz.
2. Cele jakie ma realizować strona www, np.:
ƣƣ
Budować świadomość PES / produktów / usług,
ƣƣ
Komunikować się z interesariuszami,
ƣƣ
Sprzedawać i obsługiwać zamówienia,
ƣƣ
Wizerunek PES – wizytówka,
ƣƣ
Dzielenie się własną treścią z użytkownikami (blog, aktualności).
Określenie celu tworzenia strony internetowej jest koniecznie do tego, by móc podjąć jakiekolwiek działania, ponieważ stanowi to pierwszy krok na etapie projektowania witryny.
1.
ƣƣ
ƣƣ

2.
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Projektowanie graficzne.
W tym miejscu należy wskazać rozwiązania i linki do stron, które chciałby się
mieć (lub nie mieć) na swoje stronie www;
Wybieramy kolory, czcionkę, układ, udostępniamy własne teksty, grafikę, zdjęcia,
wideo czy logo.
Funkcjonalność strony www, np.
Wyszukiwarka treści;
Dodatkowa wersja językowa;
Formularz zapytania;
Mapa dojazdu;
Kalendarz wydarzeń;
Przycisk wpłać i wesprzyj;
Możliwość rejestrowania się klientów czy uczestników;
Linki do portali społecznościowej.

ƣƣ
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Administracja i zarządzanie stroną www;
kto będzie odpowiadał za zarządzanie stroną www?
czy jako PES posiadasz umiejętności, czas, a także osobę, która będzie
to mogła wykonywać samodzielnie?
czy jesteś zainteresowany fachową opieką Twojej strony ?
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3.
ƣƣ
ƣƣ

W dzisiejszych czasach praktycznie nie wyobrażamy sobie życia bez smartfonów czy innych urządzeń mobilnych, które zazwyczaj każdy ma pod ręką.
Dla Twojego PES oznacza to tyle, że strona internetowa powinna być równie
dobrze czytana na małych, jak i na dużych ekranach. Dostosowanie do urządzeń mobilnych jest bardzo istotną cechą profesjonalnej strony internetowej,
tym bardziej, że liczba internautów na urządzeniach mobilnych w Polsce
w kwietniu 2018 roku wyniosła ogółem ponad 22 mln (dane PBI).
Dysponując gotową już stroną internetową, nie można zapomnieć o jej
bieżącej aktualizacji, jak i promocji. Adres strony internetowej powinien znaleźć się na wszystkich materiałach promujących PES.

Serwisy społecznościowe służą do budowania sieci społecznych, skupiają
osoby o podobnych zainteresowaniach czy też z tych samych środowisk. Samych social mediów jest niezliczona liczba, niektóre z nich skupiają miliardy
użytkowników, inne miliony, niektóre z nich ulegają modzie i przyciągają
użytkowników tylko na chwilę, a inne są w top 10 od kilku lat. I tak wśród
polskich serwisów społecznościowych możemy wymienić Naszą Klasę, Gadu
Gadu, Fotka.pl, Kwejk czy Wykop, najbardziej popularne są jednak globalne
serwisy społecznościowe: Facebook, You Tube, LinkedIn, Instagram, Twitter,
Google+, WhatsUp, Slack i wiele, wiele innych.
Podmioty ekonomii społecznej powinny rozważyć utworzenie własnej
strony / profilu na wybranym serwisie społecznościowym (na tym, na którym
są Twoi klienci), ponieważ media społecznościowe mają znaczący i w większości wypadków bezpłatny udział w komunikacji. W dużej mierze działania w mediach społecznościowych są działaniami darmowymi, ale czasochłonnymi. Środowisko social media jest bardzo dynamiczne i zmienne, więc
kontakt w nim powinien być szybki i rzeczowy. Zapomniane konta w różnych serwisach społecznościowych, nieodpowiadanie na wiadomości czy
komentarze nie będą budowały zaufania. Przeciwnie, pogorszą wizerunek
PES, dlatego warto skupić się na jednym wybranym kanale, ale prowadzić go
systematycznie, budować zaufanie, konsekwentnie poszerzać grupę fanów.
Przemyślana stratega prowadzenia konta firmowego w mediach społecznościowych umożliwia pokazanie innej (tej ludzkiej) strony PES i nawiązanie
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Social media

kontaktu z potencjalnym klientem poprzez przesyłanie wiadomości, komentowanie wpisów/ postów, tworzenie grup fanów. Media społecznościowe pomagają budować grupy
sojuszników zgromadzonych wokół jakieś sprawy czy też o wspólnych przekonaniach
i wartościach czy doświadczeniach.
Podczas korzystania z mediów społecznościowych należy pamiętać o:
ƣƣ
doborze odpowiednich kanałów do grup docelowych,
ƣƣ
doborze treści,
ƣƣ
przejrzystości,
ƣƣ
przestrzeganiu praw, obowiązków oraz regulaminów.
Internet stwarza praktyczne nieograniczone możliwości, ale żeby przynosił wymierne korzyści PES nie wystarczy tylko w nim być. Należy rozwijać się wraz z rozwojem trendów społecznościowych, medialnych czy reklamowych. Warto podkreślić, że
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej świadczył również usługi w zakresie content
marketingu, czyli profesjonalnego zarządzania treścią na stronach internetowych oraz
w portalach społecznościowych. W latach 2015-2018 z oferty tej skorzystało 50 PES i PS.
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1. WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
— W POSZUKIWANIU
INSPIRACJI

Współpraca międzynarodowa jest ważnym obszarem działań Stowarzyszenia
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Dostarcza inspiracji, sprzyja budowaniu
ponadnarodowych partnerstw, wymianie dobrych praktyk, a dla decydentów
staje się niejednokrotnie impulsem do podejmowania odważniejszych decyzji w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi. Szczególną
formą współpracy międzynarodowej są Warsztaty Wymiany Doświadczeń,
które w porozumieniu z zagranicznym partnerem organizowane są przez
Stowarzyszenie w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.
Celem trzech Warsztatów Wymiany Doświadczeń zorganizowanych
w latach 2015-2018 była analiza mechanizmów funkcjonujących w wybranych
krajach UE, porównanie ich z systemem prawnym obowiązującym w Polsce
i zaproponowanie zmian usprawniających współpracę jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami społecznymi. Kluczowym zadaniem
było zachęcenie liderów lokalnych społeczności, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do stosowania rozwiązań uznanych i praktykowanych z powodzeniem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Każdy
z Warsztatów miał inną myśl przewodną. Trzy obszary tematyczne: społeczne
aspekty rewitalizacji, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne oraz
rozwój lokalny i ekonomia cyrkularna zostały wybrane przez zespół doradców
Ośrodka na podstawie jego wieloletnich doświadczeń w dziedzinie wsparcia
PES w Polsce i poza jej granicami. Były one także zgodne z ogólnymi trendami
gospodarczymi oraz z rekomendacjami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dla każdego obszaru tematycznego wybrany został kraj unijny
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dysponujący bogatym doświadczeniem w danym zakresie. I tak, pierwsze warsztaty wymiany doświadczeń z zakresu społecznych aspektów rewitalizacji przeprowadzone zostały
we Włoszech (Turyn), kolejne zostały zorganizowane w Wielkiej Brytanii (Manchester) ze
względu na ciekawe rozwiązania prawne skutecznie zachęcające do zlecania zadań publicznych przedsiębiorstwom społecznym, trzecie i ostatnie warsztaty służące przedstawieniu mechanizmów funkcjonowania gospodarki obiegu zamkniętego odbyły się we Francji
(Paryż). We wszystkich warsztatach łącznie wzięło udziału kilkudziesięciu uczestników:
przedstawicieli administracji szczebla krajowego oraz samorządowego, przedstawicieli
przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych z całej Wielkopolski.

Turyn – społeczne aspekty rewitalizacji
Kontekst krajowy i regionalny

Obszary zdegradowane, czyli takie, które utraciły lub tracą swoją zdolność do pełnienia
funkcji ekonomiczno-społecznych, zarówno z przyczyn technicznych (wieloletnie zaniedbania, brak remontów), jak i społecznych (bezrobocie, problemy gospodarcze – degradacja tkanki miejskiej), nie są w polskim krajobrazie zjawiskiem nowym. Zjawisko degradacji
części miast znacznie nasiliło się w okresie transformacji ustrojowej – likwidacja często
nierentownych zakładów przemysłowych przy jednoczesnym braku alternatywy dla zwalnianych pracowników, spowodowała ogromny wzrost bezrobocia i pogorszenie się jakości
życia znacznej części społeczeństwa, które pociągnęły za sobą inne problemy społeczne.
Symbolami negatywnych zmian stały się miasta, takie jak Bytom, Wałbrzych czy Łódź, jednak problem obszarów zdegradowanych dotyczy niemal wszystkich polskich miast – według
danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: „skala obszarów zdegradowanych może sięgać
nawet 20% wszystkich obszarów miejskich" (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, System
wsparcia rewitalizacji). Problem dotyczy nie tylko dużych miast, ale też mniejszych i średnich – to te ostatnie są jednymi z adresatów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR),
kluczowego dokumentu państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, przyjętego przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Właśnie na potrzeby
SOR, Polska Akademia Nauk przygotowała analizę, w której zidentyfikowała 122 miasta
zagrożone marginalizacją i zjawiskami kryzysowymi – wśród nękających je problemów
trzeba wymienić: depopulację, starzejące się społeczeństwo, pogorszenie się jakości życia,
problemy z dostępnością transportową oraz inne problemy społeczne (Delimitacja Miast
Średnich Tracących Funkcje Społeczno-Gospodarcze, Polska Akademia Nauk). Z punktu
widzenia Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej ważny w tym kontekście jest fakt,
że na liście miast zagrożonych silną utratą funkcji społeczno-gospodarczych, znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej znajdują dwa miasta subregionu konińskiego: Konin i Koło (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, System wsparcia rewitalizacji).
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Działania rewitalizacyjne mogą być odpowiedzią na kryzys. Doświadczenia ostatnich lat pokazały jednak, że rewitalizacja utożsamiana wyłącznie
z modernizacją zniszczonej infrastruktury nie wystarczy do rozwiązania złożonych problemów trapiących społeczności lokalne. Na konieczność postrzegania rewitalizacji jako połączonych ze sobą, kompleksowych i wieloaspektowych działań wskazują przyjęta w 2015 roku ustawa o rewitalizacji oraz
wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, rewitalizacja stanowi także jeden z celów głównych Krajowej Polityki
Miejskiej do 2023 roku (MIIR, Polityka rozwoju kraju). Również do 2023 roku
gminy mogą prowadzić rewitalizację na dwa sposoby: na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym lub na podstawie ustawy o rewitalizacji. Z zależności od podjętej decyzji zobowiązane są do przyjęcia Programu Rewitalizacji
lub Gminnego Programu Rewitalizacji. Ustawodawca jasno wskazuje, co powinno znaleźć się w obu programach, to m.in.: pogłębiona diagnoza zjawisk
kryzysowych, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
definicja wizji, celów i kierunków działań. Szczególną rolę w tak definiowanym procesie rewitalizacji odgrywa partycypacja: integracja poszczególnych
działań, zapewnienie powiązań między poszczególnymi celami, zapewnienie
partnerstwa, finansowania struktury zarządzania programem (MIIR, Polityka
rozwoju kraju). Dobrze przygotowane programy rewitalizacji dawały szanse
na pozyskanie funduszy unijnych. Tym samym działania z obszaru ekonomii
społecznej stały się warunkiem kluczowym dla powodzenia całego procesu
rewitalizacji. Wiadomo już było, co należy zrobić, pytanie brzmiało, jak?

Turyn – symbol udanej rewitalizacji

1. www.flota.com.pl/we_flocie/3745/historia–marki–fiat–czyli–na–podboj–swiata.html
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Turyn został wybrany nieprzypadkowo – miasto już ponad trzy dekady temu
rozpoczęło proces deindustrializacji, który teraz trwa w wielu polskich miastach, w tym również w Koninie. Przez lata wizytówką Turynu był przemysł
samochodowy – miasto było siedzibą koncernu Fiat zatrudniającego w latach
największej prosperity (lata 50-te i 60-te XX wieku) ponad 150 tysięcy ludzi.
Firma była wówczas potęgą – Fiat „posiadał linie lotnicze Aitalia, produkował elektronikę, miał firmy budowlane, chemiczne, a poza tym sprzedawał
maszyny do pisania”1. Symbolem potęgi tak firmy, jak i miasta były Zakłady
Lingotto rozciągające się na ponad dwa kilometry długości z testowym torem
wyścigowym na dachu.

Dobra koniunktura skończyła się w drugiej połowie lat 70’ – światowy kryzys na
rynku ropy doprowadził do poważnych problemów również samochodowego giganta.
W wyniku masowych zwolnień pracę stracił co piąty pracownik Fiata, łącznie ponad 20
tysięcy osób, w 1982 roku zamknięte zostały Zakłady Lingotto. W kolejnych latach liczba osób zatrudnionych w Zakładach Fiata sukcesywnie malała – w 2002 roku było to już
zaledwie kilkanaście tysięcy pracowników, w 2017 roku firma oficjalnie przeniosła się do
Holandii. W lutym 2018 roku Agencja Reutera podała, że w ostatniej turyńskiej fabryce
Fiata, w Mirafiori godziny pracy do lipca 2018 roku zostaną zredukowane o prawie 60%2.
Obawy potwierdziły się – letnie zamkniecie fabryki w Mirafiori trwało cztery tygodnie.
Obecnie w Mirafiori zatrudnionych jest 13 tysięcy pracowników – jeszcze na początku
lat 80’ było to 80 tysięcy3.
Konsekwencją bezrobocia były kolejne problemy społeczno-gospodarcze. Degradacji uległy znaczne obszary miasta ze sławną dzielnicą Lingotto na czele. Turyn
musiał wymyślić siebie na nowo. I zrobił to niezwykle starannie, stając się wzorem do
naśladowania dla miast poprzemysłowych również spoza Europy (Cleveland, Detroit).
Jednocześnie podejmowane przez miasto inicjatywy to nie tylko wielkie inwestycje, ale
też drobne przedsięwzięcia, których skala odpowiada potrzebom i możliwościom małych i średnich miast. Proces rewitalizacji, który rozpoczął się od przywrócenia do użytku publicznego Zakładów Lingotto w 1982 roku i trwa do dziś jest niezwykle złożony
i w istocie jest szeregiem rozlicznych, pomniejszych, spójnych jednak ze sobą działań,
w których wyodrębnić można było cechy wspólne. Są to między innymi:
ƣƣ
Partycypacja – rozumiana jako udział społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji, ale także jako silne partnerstwa międzysektorowe – zaangażowane interesariuszy ze wszystkich trzech sektorów gospodarki: administracja
publiczna, biznes, organizacje pozarządowe;
ƣƣ
Działania włączające prowadzone są równolegle z modernizacją infrastruktury;
ƣƣ
Odbudowa tkanki miejskiej, tak aby zrewitalizowane obszary mogły spełniać różne
funkcje – począwszy od handlowo-usługowej, poprzez organizacyjno-informacyjna
czy kulturalno-rozrywkowe. Poszczególne obszary miejskie rozumiane są nie w sposób wybiórczy – jako „miejsca do spania” czy „miejsce do pracy”, ale holistycznie,
jako miejsca do funkcjonowania4;
ƣƣ
Docenienie roli transportu – zwłaszcza usprawnienie transportu publicznego.
Dobrym przykładem może być realizowany przez Turyn projekt Spina Centrale – linia kolejowa, która jest kręgosłupem miasta, ale jednocześnie przecina je

2. www.reuters.com/article/fiatchrysler–jobs/fiat–chrysler–to–cut–mirafiori–plant–production–by–60–pct–until–july–union–idUSL8N1PV431
3. www.wsj.com/articles/new–fiat–chrysler–ceos–big–challenge–fixing–the–european–business–1534843800
4. Jest to zgodne z koncepcja Jane Jackobs wskazującej na to, ze poszczególne funkcje miasta
nie mogą być od siebie odseparowane.

Podejmowane przez miasto działania w obszarze rewitalizacji to nie tylko
sukcesy – podczas, gdy część problemów udało się rozwiązać, w międzyczasie pojawiły się inne – to między innymi starzenie się społeczeństwa czy
konieczność zmierzenia się z asymilacją imigrantów. Skutkiem ubocznym
części procesów rewitalizacji była gentryfikacja, czyli zmiana pierwotnego
charakteru części miasta z obszaru zamieszkałego przez zróżnicowaną grupę
społeczną do obszaru zdominowanego przez mieszkańców o stosunkowo
wysokim statusie społecznym. I jeszcze jeden istotny czynnik – z uwagi na
fakt, że spółdzielczość socjalna we Włoszech jest znacznie bardziej rozwinięta niż w Polsce, projekty z obszaru rewitalizacji realizowane w Turynie
były dobrym przykładem udanej współpracy między przedsiębiorstwami
społecznymi, a jednostkami samorządu terytorialnego. Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych może przybierać różne formy – od dofinansowania
działalności, poprzez opłacanie kosztów utrzymania konkretnych obiektów
czy finansowanie etatów dla pracowników. Do roku 2018 lokalnym władzom
udało się zrewitalizować w ramach 60 projektów 5 km2 z 10 km2 obszarów
zdegradowanych.
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na pół, jest sukcesywnie przenoszona pod ziemię, a tory naziemne są
zabudowywane i zagospodarowywane przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przestrzenie publiczne.

Turyn i przedsiębiorcy społeczni
Spośród rozlicznych działań podejmowanych w partnerstwie publiczno-społecznym kilka jest szczególnie godnych uwagi i właśnie te mieli możliwość
zobaczyć uczestnicy Warsztatów Wymiany Doświadczeń:

Działanie mające na celu przywrócenie funkcjonalności Łaźniom Publicznym
(Bagini Pubblici). Płatne łaźnie publiczne powstały w latach 20. XX wieku –
korzystali z nich mieszkańcy, którzy w swoich mieszkaniach nie posiadali
łazienek i nie mieli doprowadzonej ciepłej wody. W latach 70. XX wieku,
w trakcie kryzysu gospodarczego, obiekty te zostały zamknięte i przez lata
niszczały. Od 2008 roku rozpoczął się proces przywracania ich funkcji lokalnej
społeczności – 8 obiektów tego typu działa w najbiedniejszych dzielnicach,
gdzie mieszkania nie są wciąż wyposażone w łazienkę lub w ciepłą wodę, a ok.
40% mieszkańców stanowią imigranci. Obecnie Łaźnie prowadzone są przez
konsorcjum spółdzielni socjalnych, którym postawiono obligatoryjny warunek utrzymania pierwotnej funkcji obiektów. Z obiektów korzysta nawet do 70
osób dziennie – koszt skorzystania z łaźni wynosi ok. 1,70 EUR. W obiektach
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Bagini Pubblici (Łaźnie Publiczne)

będących kiedyś łaźniami działają również firmy prywatne, szkoły, wśród świadczonych
przez spółdzielnie usług znajdują się – pośrednictwo pracy, usługi krawieckie, ale też organizacja wydarzeń artystycznych (sztuka, teatr) oraz lokale gastronomiczne. Przy obsłudze
Łaźni zatrudnienie znalazły osoby wykluczone społecznie, np. długotrwale bezrobotne,
osoby niepełnosprawne, byli więźniowie. W obiekcie prowadzona jest także działalność
kulturalna, integracyjna oraz szkoleniowa. Bieżąca działalność jest dofinansowana w 60%
przez III sektor.
Dom Dzielnicy Casina Roccafranca
Miejsce spotkań i współpracy organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych;
zrewitalizowane przez miasto, dostępne dla wszystkich, którzy chcą realizować własne
pomysły, spędzić w Cascina czas wolny, dołączyć do innych projektów realizowanych
przez działaczy. Miejsce budowania kapitału społecznego, działa w nim 80 stowarzyszeń,
rocznie realizujących ok. 150 zajęć dla dzieci i 160 eventów.
Open Incet (Open Innovation Centre Torino)
Turyńskie Centrum Innowacji to największy i najbardziej złożony projekt z obszaru rewitalizacji zrealizowany w Turynie. Centrum ma swoją siedzibę w siedzibie byłych Zakładów
Produkcyjnych, zajmujących się najpierw produkcją kabli, a następnie samochodów. Jest
platformą łączącą popyt i podaż innowacji, rozwój przedsiębiorczości, projektowanie i realizację nowych technologii. W inkubatorze działają również przedsiębiorstwa społecznie
zaangażowane: oddają część zysków na cele społeczne, organizują szkolenia i konkursy dla
lokalnej społeczności. Na przykładzie rewitalizacji Open Incet wyraźnie widać kluczowe
etapy tego procesu: rewitalizacja infrastrukturalna, tworzenie miejsc pracy, przygotowanie oferty kulturalnej i społecznej dla mieszkańców, promocja przedsięwzięcia. Żaden
z tych elementów nie powinien zostać pominięty w procesie rewitalizacji, jeśli ma się ona
zakończyć sukcesem.
Dzielnica Lingotto
Dzielnica, która najpierw była symbolem sukcesu, później kryzysu i upadku, żeby wreszcie stać się symbolem nowego Turynu. Po zamknięciu, z inicjatywy właścicieli Fiata, ale
też we współpracy z Miastem fabrykę przekształcono w obiekt handlowo-usługowy,
swoją siedzibę ma tam również Politechnika Turyńska. W 2018 roku otwarcie nowego
obiektu planuje tam Hotel Hilton.
Dzielnica Mirafiori
Dzielnica, w której działała największa fabryka Fiata – jeszcze w roku 1980 w zakładach
produkcyjnych w Mirafiori pracowało 80 tysięcy pracowników, w roku 2018 było to już
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tylko 13 tysięcy. Dzielnica zamieszkana była pierwotnie przez imigrantów zarobkowych zatrudnionych w fabrykach Fiata. Pierwsze mieszkania komunalne zbudowane zostały w latach 60. XX wieku przez koncern samochodowy
z materiałów niskiej jakości. W czasach kryzysu gospodarczego obszar dzielnicy uległ dużej degradacji – zarówno infrastrukturalnej, jak i społecznej.
Mieszkańcy dzielnicy (38 tysięcy) zmagają się z przestępczością i wandalizmem. Brakuje chętnych na wynajem lokali usługowych, a osoby starsze mają
trudności z utrzymaniem dużych mieszkań. Wśród wdrażanych rozwiązań
są m.in.: projekt „Zamieszkaj mnie” – oferta dla studentów na zamieszkanie
z samotną osobą starszą, która posiada duże mieszkanie. W projekcie wzięło
udział 22 seniorów i 120 studentów zagranicznych; Organizacja staży zawodowych dla młodych bezrobotnych, wolontariat stomatologiczny dla dzieci,
zajęcia edukacyjne w szkołach, zajęcia integracyjne oraz aktywizacyjne dla
seniorów – np. zajęcia taneczne.

Podsumowanie – rewitalizacja proces w toku
Rewitalizacja w Turynie to proces długi (trwa nieprzerwanie od ponad 30
lat – pierwsze inwestycje przebudowa i odnowa fabryki Lingotto miała
miejsce w 1982 roku) i złożony. Warto zauważyć, że rewitalizacja infrastrukturalna jest tylko jednym z wielu etapów całego procesu. Elementem
koniecznym, ale niewystarczającym do powodzenia całego przedsięwzięcia. Godny naśladowania jest również szeroki udział mieszkańców miasta
w całym procesie (konsultacje społeczne), a także aktywna współpraca
międzysektorowa – w proces rewitalizacji zaangażowane są wszystkie trzy
sektory (administracja, biznes, III sektor). Miasto aktywnie pozyskuje środki finansowe na rewitalizację, to samo czynią również organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy inicjatywy nieformalne.

Manchester – zamówienia społecznie
odpowiedzialne

Jednostki samorządu terytorialnego są najważniejszym partnerem przedsiębiorstw społecznych, a wielu przypadkach jednym zleceniodawcą. Od
charakteru ich współpracy niejednokrotnie zależy nie tylko sukces przedsiębiorstwa, ale też budowa dobrobytu lokalnego. Aktem prawnym, który
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w znacznej mierze reguluje tę współpracę jest ustawa Prawo zamówień publicznych.
Przedsiębiorstwa społeczne wiązały duże nadzieje z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (2017), która śladem dyrektyw unijnych rozszerzyła możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany idą w kierunku:
ƣƣ
Uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co
ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom – w tym również przedsiębiorstwom
społecznym – dostęp do rynku. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się m.in. zmniejszenia wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczeniem maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej
i finansowej wykonawców;
ƣƣ
Możliwości dzielenia zamówienia na części. Unia Europejska od lat promuje rozwiązania prawne ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do realizacji
zamówień publicznych;
ƣƣ
Uproszczenia procedur udzielania zamówień społecznych, kulturalnych i zdrowotnych oraz niektórych innych, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych;
ƣƣ
Wzmocnienia pozaekonomicznych celów, jakim mają służyć zamówienia publiczne,
w tym również integracji społecznej. Oznacza to wzmocnienie instrumentów służących upowszechnianiu zamówień społecznie odpowiedzialnych, poprzez wprowadzenie do prawa zamówień publicznych rozwiązań wspierających zatrudnienie przez
wykonawców pracowników wywodzących się z grup osób wykluczonych;
ƣƣ
Wprowadzenie instytucji zamówień zamkniętych (tzw. klauzul zastrzeżonych) dla
zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób dyskryminowanych. W praktyce oznacza to, że zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu, będzie mógł zastrzec, że prawo udziału w postepowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego będzie przysługiwało zakładom pracy chronionej oraz
wykonawcom, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób
niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych;
ƣƣ
Wprowadzenie instytucji zamówień zastrzeżonych. Zamawiający mogą określić
szczególne warunki związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że będą
one powiązane z podmiotem zamówienia i wskazane w zaproszeniu do ubiegania się
o zamówienie lub w dokumentach zamówienia. Te szczególne warunki mogą obejmować aspekt gospodarcze, związane z innowacyjnością, aspekty środowiskowe,
społeczne lub związane z zatrudnieniem. Oczywiście udział w takim postępowaniu
będzie uzależniony od spełnienia określonych warunków przez oferenta – warunki
muszą wskazywać na to, że oferent świadczy usługi społeczne oraz że przychód
z takiej działalności oferent przeznacza na działalność statutową czy inny określony
rodzaj struktury wewnętrznej oferenta gwarantujący udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oferenta.
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Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych była krokiem w dobrym kierunku, jednak samorządy w dalszym ciągu z dużą nieufnością podchodzą do możliwości stosowania klauzul społecznych. Potwierdził to opublikowany w 2017 roku Raport Najwyższej Izby Kontroli „Klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych”. Jego konkluzja jest następująca: „Działania szefa
KPRM oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych administracji rządowej
nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w znikomym stopniu
korzystają z tego rozwiązania.” (Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, 2017). Jak rozumieć termin „znikomy poziom”?
Raport przedstawia konkretne dane: „Poziom z 2012 r. w wysokości 2,90%
udzielonych zamówień publicznych, wzrósł w 2013 r. do poziomu 4,5%, aby
spaść w 2014 r. do poziomu 3,1%, a następnie ponownie wzrosnąć w 2015 r.
do poziomu 4,08%” (Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, 2017). Problemem jest m.in. brak jasnych wytycznych
dla Zamawiających, na podstawie których mogliby przyjąć, że dany podmiot
spełnia warunki społeczne przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Podczas Warsztatów Wymiany Doświadczeń uczestnicy mieli możliwość
przeanalizowania angielskich rozwiązań w tym obszarze.

W historii Manchesteru kluczowy był przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to
miasto stało się angielską ziemią obiecaną dla dziesiątek tysięcy robotników
z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii. Wynalazki rewolucji przemysłowej (maszyny parowe, tkackie, przędzalnicze) uczyniły z niewielkiego dotychczas miasta
światową stolicę bawełny i przemysłu włókienniczego, a także dziewiątą pod
względem liczby ludności metropolię świata. Manchester stał się jednocześnie laboratorium przemian społeczno-gospodarczych spowodowanych przez
rewolucję przemysłową i jako pierwszy musiał się zmierzyć z negatywnymi
rezultatami tych przemian – bezrobociem, problemami mieszkaniowymi czy
fatalną sytuacja robotników. Trudności inspirowały do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań – to właśnie w pobliżu Manchesteru, w miasteczku Rochdale, powstała pierwsza współczesna spółdzielnia i to właśnie tam
zostały sformułowane zasady spółdzielcze obowiązujące ruch spółdzielczy
do dziś. Dla ekonomistów i polityków stało się jasne – to, co robi dziś Manchester, jutro będzie robił cały świat.
Przewodnikiem po meandrach współczesnej strategii rozwoju Manchesteru i hrabstwa Greater Manchester zrzeszającego przylegające do miasta
gminy (m.in. Bolton, Oldham, Bury, Rochdale, Salford i Trafford) było Centre
for Local Economisc Strategies (CLES), niezależny think tank wspierający
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samorządy w we wdrażaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz
społecznie odpowiedzialnej rewitalizacji. Zadaniem CLES jest wpływanie na politykę
i zmianę zachowań w samorządach lokalnych i innych organizacjach w Wielkiej Brytanii i poza nią i rozwijanie tych interwencji i pomysłów gospodarczych, które przynoszą
maksymalne korzyści ludziom i ich środowiskom lokalnym. Działania CLES obejmują:
niezależne badania działań, ocenę i zarządzanie wynikami, briefingi dotyczące polityki,
porady dotyczące najlepszych praktyk i opracowywanie strategii. Ze wsparcia instytucji
korzystały m.in.: Salford City Counsil, Preston City Counsil czy Greater Manchester
Combined Authority5.
Według CLES i jej partnerów najważniejszą zasadę dotyczącą zamówień społecznie odpowiedzialnych można ująć w następujący sposób: zamówienia publiczne
są istotnym narzędziem budowania dobrobytu społeczności lokalnej. „Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie – opowiadał dyrektor CLES, Neil MacInroy – dokąd trafiają pieniądze wydawane przez Was w ramach zamówień publicznych? Czy wracają do
waszej społeczności? Co zrobić, żeby tak się stało?”. Jednym ze sposobów zatrzymania
kapitału w środowisku lokalnym może funkcjonujące w obszarze metropolitarnym Greater Manchester dodatkowe kryterium oceny stosowane w zamówieniach publicznych.
Tym kryterium jest wartość społeczna. Przedsiębiorcy przystępujący do konkursu ofert
zobowiązani są zadeklarować, w jaki sposób zamierzają działać na rzecz danej społeczności lokalnej. Może to być zatrudnianie podwykonawców z miejscowości, w której
realizowane będzie zamówienie, działania na rzecz ochrony środowiska, współpraca
z organizacjami charytatywnymi czy zapewnienie godziwego, zapewniającego minimum
egzystencji, wynagrodzenia pracownikom. Ważną rolę w tym procesie odgrywają tzw.
instytucje „kotwiczące” – instytucje publiczne współpracujące ściśle z Urzędem Miasta
w sprawie upowszechniania społecznych aspektów poszczególnych zamówień: szpitale,
uniwersytety czy komendy policji. Istotne są też działania komunikacyjne, które mają
zachęcać przedsiębiorców do dobrowolnego wdrażania w swój system funkcjonowania
wartości społecznych. Z myślą o pomnażaniu dobrobytu lokalnej społeczności powinny
być również prowadzone działania rewitalizacyjne. Warsztaty potwierdziły coraz bardziej powszechne, także w Polsce, przekonanie, że rewitalizacja nie może sprowadzać
się wyłącznie do prac remontowo-budowlanych. Przedstawiciele gospodarzy, w tym
m.in. burmistrz Salford Paul Dennet, wielokrotnie podkreślali, że rozwój gospodarczy
i twarda infrastruktura nie są najważniejsze. Dobrym przykładem była wizyta w The
Sharp Project, gdzie postindustrialna przestrzeń została wykorzystana do stworzenia
inkubatora start-upów (w kontenerach morskich) dla przedsiębiorstw i przedsiębiorstw
społecznych z branży IT.
Kluczowym narzędziem, które ułatwia włączanie aspektów społecznych w proces
tworzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Social Value Act. Wymaga to, aby
wszystkie organy publiczne w Anglii i Walii, w tym władze lokalne i organizacje NHS, za-

5. www.cles.org.uk/ dostęp z dn. 1.09.2018 r.
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stanowiły się, w jaki sposób usługi, które zlecają i które mają kosztować więcej
niż progi przewidziane w rozporządzeniach dotyczących zamówień publicznych, mogą poprawić sytuację społeczną, gospodarczą i społeczną.

Wdrożenie aspektów społecznych do zamówień publicznych nie jest procesem łatwym ani krótkotrwałym. Na każdym z etapów tego procesu ważna
jest współpraca specjalistów i interesariuszy z różnych sektorów. Można wyróżnić kilka kluczowych etapów:
ƣƣ
Analiza wydatków – jak wiele pieniędzy jest wydanych w ramach zamówień publicznych, ile z nich wraca do gminy. Ustalenie, jakie są
potrzeby i możliwości w tym obszarze;
ƣƣ
Przygotowanie strategii działania – zrozumienie wpływu, jaki na poszczególne wydatki mają zamówienia publiczne, osadzenie założeń
strategii w planów;
ƣƣ
Zmiana procesu przeprowadzania zamówień publicznych – czy i co
można zrobić, żeby większość pieniędzy była inwestowana w środowisku lokalnym i działała na korzyść społeczności lokalnych;
ƣƣ
Oddziaływanie na zachowania dostarczycieli usług przy wykorzystaniu instytucji kotwiczących. Rozwijanie sieci dostawców uwzględniających w swojej działalności aspekt społeczny.

Warsztaty Wymiany Doświadczeń pokazały, że aspektu społecznego w zamówieniach publicznych nie należy redukować wyłącznie do zatrudniania
wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Aspekt społeczny to wszystkie działania mające na celu budowanie dobrobytu społeczności lokalnej – od polityki
włączającej począwszy, poprzez troskę o środowisko i działalność charytatywną, aż do twardych danych ekonomicznych. Te ostatnie to na przykład godne wynagrodzenia dla pracowników zapewniające im minimum
egzystencji. Uwzględnienie aspektu społecznego ma też bardziej finansowy
wymiar. Doskonale przedstawiała to wielokrotnie przywoływana metafora
parasola i lejka zachęcającą do dokładnej analizy tego, gdzie trafiają środki
wydawane w ramach zamówień publicznych. Wdrożenie wszystkich rozwiązań brytyjskich wymagałoby zmiany odpowiednich zapisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, warto jednak pamiętać, że istnieje cała pula zamówień, których wysokość nie przekracza 30 tysięcy euro (próg zamówień publicznych), co oznacza, że mogą one być realizowane w prostszym trybie. I te
właśnie zamówienia mogą być okazją przetestowania rozwiązań angielskich
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i sprawdzenia, czy i jak sprawdzą się w one Polsce. Polskie władze samorządowe mają
znaczne możliwości kształtowania samodzielnej polityki, kluczem do sukcesu wydaje
się być więc wyłącznie zmiana myślenia.

Paryż – gospodarka obiegu zamkniętego
Kontekst krajowy
W celu pełnego zrozumienia, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i dlaczego jej
wdrożenie jest tak istotne dla zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia gospodarki liniowej. To obowiązująca we współczesnej
gospodarce koncepcja, która polega na ciągłym wzroście i masowej produkcji kolejnych
przedmiotów. Dobra konsumpcyjne projektowane są w taki sposób, aby zużywały się
w krótkim czasie prowokując tym samym konsumenta do kolejnych zakupów. Napędza
to sprzedaż, ale powoduje również duże zużycie surowców i proporcjonalnie dużą ilość
odpadów. Tymczasem koszty zbierania i przetwarzania odpadów systematycznie rosną
– to skutki m.in. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2017 r.). Jednocześnie, z uwagi na ograniczoną
ilość dóbr i równie ograniczoną ilość miejsca, które można przeznaczyć na składowanie
odpadów, nie sposób utrzymać nieustannego wzrostu produkcji nowych dóbr. Oznacza
to, że konieczne staje się wdrożenie innego modelu.
Tym modelem może być właśnie gospodarka obiegu zamkniętego (nazywana też gospodarką cyrkularną), która jest całkowitym przeciwieństwem gospodarki linearnej. Gospodarka obiegu zamkniętego oznacza więc: „regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii
poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są
wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych” (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, MIIR, 2017). Innymi słowy, etap zagospodarowania odpadu, powinien zostać zaplanowany i włączony do cyklu życia produktu.
Rola, jaką może odegrać gospodarka obiegu zamkniętego w zrównoważonym rozwoju przewidziana została w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2017 roku. Strategia jasno wskazuje, że konieczność rozwijania gospodarki cyrkularnej przyniesie zarówno pozytywny efekt gospodarczy (wzrost innowacyjności w oparciu o dostęp do surowców wtórnych, w tym z hałd
antropogenicznych i odzysk energii z odpadów), jak i polepszy jakość życia (likwidacja
uciążliwości zagospodarowania). Jednym z działań strategicznych zaplanowanych przez
MIIR do 2020 roku jest stworzenie mapy drogowej zakresie transformacji w kierunku
gospodarki o zamkniętym obiegu – opracowanie dokumentu o charakterze wykonawczym, identyfikującego działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów

Warto podkreślić, że założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,
jak i Mapy drogowej – Transformacji w kierunku GOZ są spójne z inicjatywami podejmowanymi przez Unię Europejskąw tym zakresie. 22 maja 2018 państwa członkowskie UE przyjęły tzw. Pakiet Odpadowy – zbiór 4 sprawozdań
i 6 dyrektyw ustanawiających nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu
odpadów i ograniczenia ich składowania. W pakiecie wyznaczone zostały m.in.
nowe cele recyklingu odpadów na szczeblu UE. I tak do 2030 roku recyklingowi poddanych recyklingowi powinno zostać 60% wszystkich odpadów komunalnych i 70% wszystkich odpadów opakowaniowych. Podkreślona została
również konieczność zapobiegania składowaniu odpadów, przeciwdziałania
marnowania żywności, przewidziany został również skutecznych instrumentów ekonomicznych i innych środków mających na celu stosowanie hierarchii
postępowania z odpadami.
Celem nadrzędnym jest przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym. (Komisja Europejska, Komunikat prasowy, 22 maja 2018 rok).
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i ograniczenia powstawania odpadów. (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju,
MIIR, 2017). Strategia wskazuje również na konieczność upowszechniania
gospodarki o obiegu zamkniętym w rozwoju obszarów wiejskich (Strategia
Odpowiedzialnego Rozwoju, MIIR, 2017). Na początku 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym podkreślając tym samym,
że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest jednym z fundamentów
tworzenia: „niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej
gospodarki Polski”. (Mapa drogowa. Transformacja w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym, MIIR, Warszawa, 2018).
Celem dokumentu jest intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia
wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów,
a także zaproponowanie narzędzi służących przejściu od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Strategia przedstawia konkretne
działania w czterech obszarach (zrównoważona produkcja przemysłowa,
zrównoważona konsumpcja, biogospodarka i nowe modele biznesowych),
w których można budować zręby gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowymi elementami mają być:
ƣƣ
Innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem
i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w gospodarce;
ƣƣ
Stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym ułatwiony byłby ich przepływ;
ƣƣ
Zapewnienie wysokiej, jakości surowców wtórnych, wynikającej ze
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
ƣƣ
Rozwój sektora usług.

Paryż – gospodarka obiegu zamkniętego
Pierwsze inicjatywy w obszarze wdrażania rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego zostały podjęte w Paryżu w 2015 roku. To wtedy miasto było gospodarzem
Światowego szczytu klimatycznego, podczas którego podpisane zostało pierwsze w historii
światowe porozumienie w sprawie klimatu,6 mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku
węgla i innych gazów szkodliwych do atmosfery, a w konsekwencji spowolnienie procesu
globalnego ocieplenia. Jako jedno z narzędzi wdrażania postanowień porozumienia klimatycznego, UE wymieniła właśnie gospodarkę obiegu zamkniętego7.
Również w 2015 roku miasto robi pierwszy krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – we współpracy z blisko dwudziestoma jednostkami metropolitarnymi zmobilizowało do współpracy ponad 250 interesariuszy – pozarządowych, przemysłowych,
gospodarczych, instytucjonalnych i akademickich. Rezultatem współpracy była Biała Księga, w której przedstawione zostało 65 propozycji działań promujących rozwój gospodarki
obiegu zamkniętego – wśród nich recykling odpadów, przeciwdziałanie marnotrawieniu
żywnością, pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ekologia przemysłowa czy nawet przeciwdziałanie marnowaniu miejsca8.
W 2017 roku Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Strategię Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Paris Circular Economy Plan) i pierwszą Mapę drogową wytyczającą kierunki
transformacji paryskiej gospodarki w gospodarkę obiegu zamkniętego. Mapa zawiera 15
przykładów działań w pięciu obszarach:
ƣƣ
Projektowanie i konstrukcja (zrównoważone planowanie, odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią i materiałami budowlanymi);
ƣƣ
Ograniczenie, ponowne użycie, naprawa (ograniczenie produkcji odpadów, promocja naprawiania produktów i ich ponownego użycia, w tym m.in. promocja
idei sklepów charytatywnych);
ƣƣ
Wsparcie dla uczestników gospodarki obiegu zamkniętego (stworzenie innowacyjnej platformy dla GOZ, dzielnie się pomysłami i dobrymi praktykami, promowanie zwiększanie świadomości, rozwijanie współpracy międzysektorowej oraz
wzmacnianie efektu synergii, sieciowanie interesariuszy);
ƣƣ
Zamówienia publiczne (zrównoważone zakupy, reforma sektora odzieży roboczej);
ƣƣ
Odpowiedzialna konsumpcja (promocja świadomej konsumpcji). Paris Circular
Economy Plan, 1st Roadmap, 2017.

6. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, za: www.ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/progress_pl.
7. www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1–2016–110–PL–F1–1.PDF
8. www.paris.fr/economiecirculaire
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Wśród przewidywanych rezultatów autorzy strategii wymieniali m.in.:
odzyskanie materiałów (poprzez naprawę i ponowne użycie), oszczędności
finansowe, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcję odpadów, sieciowanie i efekt synergii między głównymi graczami całego procesu, wzrost świadomości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że ważną rolę
w całym procesie odgrywa współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi.
Przykładowe inicjatywy:
Nowe metody ogrzewania
Paryscy pionierzy w tej dziedzinie, używają systemu ogrzewania opartego
na odzysku ciepła ze ścieków, a jeden z miejskich basenów jest ogrzewany
przez serwery komputerowe.
Les Canaux: dom solidarności i innowacyjnych gospodarek
Les Canaux to położone na brzegiem kanału Ourcq miejsce wymiany doświadczeń, ośrodek wsparcia dla podmiotów gospodarki solidarnej i innowacyjnych
przedsiębiorstw. Remont i rozbudowa budynku została wykonana w 95% zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia produktu. Wizytówką miejsca są również piękne meble
stworzone bez użycia nowych surowców.

Żywność – redystrybucja niesprzedanych produktów
Instytucje zarządzające targowiskami paryskimi mają obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy
żywnościowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż współpracuje z 12
targowiskami). Produkty niesprzedane i uszkodzone w niewielkim stopniu
są rozdzielane między osoby potrzebujące. Dzięki funduszom z budżetów
partycypacyjnych organizacje te zostały wyposażone są urządzenia umożlwiające zbieranie, transport i przechowywanie niesprzedanego jedzenia.
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Zbieranie mundurów
Paryż uczestniczy wraz z SNCF (jeden z największych przewoźników kolejowych we Francji), La Poste (instytucja państwowa zajmująca się świadczeniem usług pocztowych), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz siłami zbrojnymi w tworzeniu sektora recyklingu odzieży zawodowej. Podczas
pierwszej zbiórki zebrane zostało 1,5 tony używanej odzieży. Ubrania zostały
posegregowane i poddane recyklingowi m.in. w sektorze motoryzacyjnym
(włókna stosowane w izolacji). Dodatkowym, pozytywnym aspektem tego
przedsięwzięcia jest również stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze
związanym z recyklingiem.

Wsparcie dla recyklingu
Miasto wspiera 7 dużych firm zajmujących się recyklingiem i 7 firm specjalistycznych (jak
przedsiębiorstwo Little Rockette, które zajmuje się wyłącznie recyklingiem rowerów). Celem jest osiągnięcie liczby 20 organizacji zajmujących się recyklingiem w 2020 roku.
Pozwoli to na zwiększenie liczby ponowie przetworzonych produktów, umożliwi także
stworzenie nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że wiele z tych przedsiębiorstw obok
sprzedaży odnowionych produktów oferuje także warsztaty z recyklingu, prelekcje i spotkania kawowe. Odnowione produkty sprzedawane są w przystępnej, solidarnej cenie.
Zapobieganie powstawaniu odpadów
Na początku 2016 w punktach poboru wolontariuszy w Ogrodach Paryskich zebranych
zostało 69 tysięcy choinek. Przekształcono je w 1120 m3 rozdrobnionego materiału używanego w przemyśle.
Les Grands Voisins
Miejsce funkcjonuje od 2015 roku. W ramach innowacyjnego projektu zostało przekształcone z niefunkcjonującego szpitala Saint-Vincent-de-Paulw w przestrzeń dla działań społecznych. Projekt zakłada stworzenie do 2023 roku w tym miejscu ekologicznego serca
Paryża. 20 tysięcy m² budynków i 15 tysięcy m² przestrzeni zewnętrznych / 250 obiektów
/ 600 osób. Inwestycje pozwoliły na stworzenie warunków do życia i pracy dla ponad 600
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Les Grandes Voisins jest przestrzenią
do działania dla organizacji i firm społecznych – działalność większości z nich powiązana
z realizacją założeń ekonomii cyrkularnej.
Sklepie Stowarzyszenia Rejoué,
Stowarzyszenie specjalizuje się w recyklingu i renowacji zabawek. Program działania, jaki
opracowała organizacja zakłada aktywizację osób w trudnej sytuacji życiowej. W ramach
swojej działalności organizacja pomogła powrócić na rynek pracy ponad 110 osobom,
realizując przy tym usługi społecznie odpowiedzialne.

Podsumowanie – Paryż wart jest GOZ. A Polska?
Założenia gospodarki obiegu zamkniętego bardzo powoli przebijają się do powszechnej
świadomości. Z badania Kantar TNS przeprowadzonego na zlecenie Fundacji ProKarton
wynika, że blisko 40% Polaków nie stosuje się do zasad segregacji odpadów we własnym
domu, ani też poza nim. (Wyniki badania Fundacji ProKarton „Jak zmienia się wiedza
Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych”, badanie przeprowadzone w listopadzie 2017 roku). Brak świadomości to zaledwie jedna z barier spowalniających
rozwój gospodarki cyrkularnej. Wśród innych wymieniane są między innymi: wysokie
koszty wyjściowe, spadek dochodów z eksportu surowców czy redukcja miejsc pracy
w sektorach wydobywczych. Przewag gospodarki obiegu zamkniętego pozornie wydaje
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się więcej: ograniczenie degradacji środowiska, zmniejszenie ilości odpadów,
zrównoważone wykorzystanie dostępnych surowców, wzrost bezpieczeństwa
energetycznego, ale też innowacyjne miejsca pracy i długofalowe oszczędności dla biznesu. Doświadczenie uczy, że krótkoterminowe korzyści niejednokrotnie wydają się – zarówno decydentom, jak i społeczeństwu bardziej
atrakcyjne. Czas może jednak pokazać, że nie będziemy mówić o wyborze,
ale o konieczności.
Bibliografia
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Ustawa Prawo zamówień publicznych
Ustawa o rewitalizacji
Ustawa o samorządzie gminnym
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju
Mapa drogowa. Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, MIIR, Warszawa, 2018 r.
Paris Circular Economy Plan. 1st Roadmap: www.api–site–cdn.paris.
fr/images/97396
Paris Circular Economy Plan: www.api–site–cdn.paris.fr/images/97397
Social Value Act
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30
maja 2018 r.
www.spoldzielnie.org
www.cles.org.uk
www.paris.fr/economiecirculaire
www.innpoland.pl

www.ttr24.pl

Intermedia i TTR także angażują się w promocję wydarzeń o charakterze społecznym. Wspierają
medialnie akcje społeczne, oferują atrakcyjne warunki cenowe dla przedsięwzięć i firm społecznych.
Warto podkreślić, że portal TTR to nie jedyna działalność Spółdzielni. Przedsiębiorstwo oferuje usługi agencji kreatywnej – m.in. sesje zdjęciowe i materiały reklamowe, w tym projektowanie graficzne
i produkcja spotów i filmów reklamowych.

Na portalu znaleźć można aktualności, informacje samorządowe, przegląd wydarzeń kulturalnych,
a także autorskie programy TTR, takie jak „Rozmowa dnia” , „Blisko ludzi” czy „Między nami, kobietami”. Dużą wagę Spółdzielnia przykłada do społecznych aspektów swojej działalności.

Branża medialna i reklamowa to niełatwy kawałek chleba. To zadania dla pasjonatów – w tym przypadku członków Spółdzielni Socjalnej Intermedia. Spółdzielnia jest wydawcą Twojej Telewizji Regionalnej - najmłodszego gracza na rynku medialnym w powiecie konińskim. Portal internetowy
dedykowany jest mieszkańcom powiatu konińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Goliny,
Kazimierza Biskupiego, Kleczewa, Ślesina i Wilczyna.

Intermedia
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2. CZILII
W DOMU ANKI

Mamy w Polsce taką świecką tradycję: w punkcie kulminacyjnym kłótni jeden
drugiemu radzi się leczyć i odsyła do najbliższego psychiatryka. Niepiękny
to zwyczaj. Za to już od dziecka każdy Polak wie, gdzie szukać najbliższej
placówki. To nie jest miłe miejsce – przestrzegają się wzajemnie obywatele.
W Wielkopolsce odsyłają do Gniezna, do Dziekanki. No więc jadę.

Drzwi do Domu Anki są otwarte. Przechodzę przez opustoszałą kuchnię,
mijam jeden pokój i następny, wreszcie w trzecim, już na piętrze, widzę plecy
dziewczyny. Dzień dobry – zagajam, ale dziewczyna ma na uszach słuchawki, a dodatkowo sama śpiewa, więc na rozmowę nie ma szans. Szukam dalej,
wreszcie w jednej z pracowni wśród palet, gwoździ i desek znajduję Artura.
Daj mi 5 minut – mówi i prowadzi mnie do Pokoju Relaksu. W środku –
zgodnie z nazwą – spokojnie. Pod oknem wygodna kozetka, za oknem ogród.
Cicho. W oddali słychać tylko śpiew dziewczyny. Magda przygotowuje się do
konkursu karaoke – mówi Artur, który zdążył już wrócić – Witaj w Domu
Anki. Jak ci się u nas podoba?
Dom Anki to skrót, który ukrywa pełną nazwę tego miejsca. A jest ona
dość nieprzyjemna: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Zaburzeniami Psychicznymi przy gnieźnieńskiej „Dziekance”. Artur Babik jest kierownikiem Domu od dwóch lat. „Pełnej nazwy używamy tylko na potrzeby kontroli
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Dom Anki

i oficjalnych wystąpień, bo osoby, które tutaj przychodzą, bardzo się jej boją. Chociaż bez
przerwy im powtarzam: jesteście w lepszej sytuacji od nas. Macie orzeczenie. Wszystko
jest już jasne. Ludzie wiedzą z kim mają do czynienia, a wy wiecie, jak się macie bronić…”.
Nie sposób odmówić mu racji, zwłaszcza, że w pierwszej chwili wcale nie jestem
pewna, z kim mam do czynienia. Bezpośredniość domniemanego kierownika wprawia
w zakłopotanie, a wizerunek ekscentryka budują dodatkowo: szopa kręconych włosów,
donośny głos i tubalny śmiech. Oraz zaraźliwy entuzjazm. Jeszcze chwila, a sama zabiorę
się za zbijanie stołu ze stojących wszędzie palet. W slangu dziekańskim taki człowiek
to „wariat” – ktoś pozytywnie zakręcony. No więc „wariat” Artur prowadzi Dom Anki
w kierunku nowego „wariactwa” – spółdzielni socjalnej. Z przyzwoleniem i pełną aprobatą władz Dziekanki. Do Pokoju Relaksu wchodzi ktoś z dokumentami do podpisania.
Jednak kierownik, myślę z niejaką ulgą.
Dyrektor Piotrowski otwiera okna

Dziekanka to również nazwa, która coś ukrywa. Kryje się za nią Wojewódzki Szpital dla
Psychicznie i Umysłowo Chorych. To wielki kompleks szpitalny – 24 oddziały, 6 pracowni, apteka, laboratorium, 900 pacjentów i 700 pracowników. I nie sposób pominąć go w tej
opowieści – mówi mi przewodniczka po szpitalu, sympatyczna pani doktor psychiatrii,
która pracuje tutaj znacznie dłużej, niż ja żyję. Nie chodzi nawet o to, że jest szpital jest
tak wielki, i że Dom Anki mieści się w dawnej wilii dyrektorskiej. Raczej o to, że ponad
stuletnie mury Dziekanki nie takie rewolucje widziały i nie takim przedsięwzięciom
sprzyjały. Jesteśmy wszyscy jak zwierzęta przy wodopoju – pani doktor przedstawia to
obrazowo – wszyscy chcemy się napić, więc wszyscy musimy ze sobą współpracować.
Spółdzielnia socjalna oznacza aktywizację poprzez pracę. A praca była tutaj od
zawsze traktowana bardzo poważnie. Wielkim admiratorem terapii poprzez pracę był
pierwszy polski dyrektor szpitala – doktor Aleksander Piotrowski, który kierował Zakładem od 1919 do 1934 roku. Jego pomnik stoi dzisiaj w samym centrum kompleksu.
Zasłużenie. To za jego czasów Dziekanka stała się krajowym prymusem, zarówno pod
względem opieki nad chorymi, jak i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, jak ładnie
nazwalibyśmy to dzisiaj. Dyrektor Piotrowski był jednym z pierwszych lekarzy psychiatrii, którzy podkreślali znaczenie terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji osób
chorych. W swoim pamiętniku pisał, że główną zasadą lecznictwa psychiatrycznego
Dziekanki jest: „Utrzymanie chorego na wysokim poziomie socjalnym za pomocą
odpowiedniego leczenia i wychowania. To też 95% pacjentów jest zatrudnionych różnemi robotami.”. Charakter wykonywanej pracy zależał od możliwości chorego. Jedni
przędli i uprawiali ziemię, inni malowali czy zajmowali się fotografią, ci najbardziej
chorzy przesypywali groch. Ważne było, żeby coś robić. Dyrektor Piotrowski uważał
bowiem, że praca zapobiega nudzie, a nuda zapobiega agresji. Sam pracował bez przerwy. Był głównym administratorem i jednym z nielicznych lekarzy w szpitalu. Wiele
z jego ówczesnych decyzji uważano wówczas za prawdziwie rewolucyjne: Piotrowski
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usuwał kraty z okien i wieszał firanki, burzył mury w przyoddziałowych
ogródkach i sadził kwiaty, szkolił personel, jednocześnie zaś pisał podręcznik psychiatrii klinicznej oraz wydawał czasopismo Nowiny Psychiatryczne, bo uważał, że w polskim środowisku psychiatrycznym brakuje takiego
magazynu. W czasie wolnym prowadził świecki chór szpitalny, z którym
koncertował w szpitalnej kaplicy. Również wyjątkowej, bo z dwoma ołtarzami. Katolickim i ewangelickim.
W 1924 roku dyrektor notował w pamiętniku: „W Dziekance krat
i izolatek, kaftanów i łóżek osiatkowanych nie ma, mury znikają powoli, ale
konsekwentnie bez uszczerbku dla porządku w Zakładzie. (…) głównym filarem lecznictwa jest: treściwe i obfite odżywianie, higiena i systematyczne
wychowane pacjentów do pracy”. Dzięki pracy personelu i pacjentów Dziekanka była miejscem całkowicie samowystarczalnym. Posiadała własne wodociągi i ogrzewanie, sama zaopatrywała się w żywność – Zakład posiadał
pola uprawne, rzeźnię, a nawet, ba – lodownię.
100 lat później jedynym źródłem zaopatrzenia stałych i tymczasowych
mieszkańców Dziekanki jest sklep Market Polski. To również stanie się impulsem do działania dla Babika i jego zespołu. Gwoli prawdy oddać trzeba również, że ani otwartość na innowacje ani znacznie pracy nie zmalały
z upływem lat. Aktualnie w szpitalu działa pierwszy w tej części kraju zakład
dzienny, prężnie działają pracownie terapii zajęciowej. Pytam o to, kiedy terapia kończy się sukcesem – wtedy, kiedy pacjent jest w stanie samodzielnie
poradzić sobie w swoim środowisku – odpowiadają mi terapeutki. O fenomenie Dziekanki i o środowisku chętnie mówi również Artur Babik.
Spółdzielnia Czilii otwiera kawiarnię

Prezes Czilii odpowiada, zanim zdążę zapytać.

O pracownikach spółdzielni: Zanim powstał Dom Anki to oni tak się pałętali. To tu, to tam. Nie było dla nich miejsca. To są ludzie, którzy nie kwalifikują się do oddziałów zamkniętych i już skończyli terapię w oddziale otwartym.
Wrócili swoich domów i nie mają tam co ze sobą zrobić. Nie mogą wrócić
do pracy, bo kto ich zatrudni, jak się dowie, że jeden czy drugi „zwariował”
albo zwariowała? Praca skończyła się po ataku choroby.
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O Dziekance: „Dziekanka” jest jak takie małe miasteczko. Tutaj ludzie leczą
się, mieszkają, zakładają rodziny. Wszystko tutaj się dzieje. Oczywiście ludzie
są zainteresowani tym, co tu robimy. Wiedzą, ze coś się szykuje, podpytują bez
przerwy. Mówię im, że to tajemnica handlowa. Nie chcę, żeby naszych presja
przerosła. Są już gotowi, ale oczywiście – pełni obaw.

Są bardzo nieufni. Staramy się na bieżąco analizować ich lęki. Chciałabyś wiedzieć,
jak to jest? Wyobraź sobie, że idziesz sama w nocy pustą ulicą i słyszysz, że ktoś za tobą
idzie. Boisz się? Powiesz, że nie chodzisz sama ciemnymi ulicami. Rzecz w tym, że oni
nie mogą zdecydować i ta ciemna ulica może im się przydarzyć w środku dnia. I wtedy
fizycznie czują ten strach i ból. To jest niebywałe. Nie sposób powiedzieć, czego oni doznają przechodząc przez chorobę. Na szczęście nie są z tym sami. Jest z nimi Ela. I ona
odpowiada za utrzymanie równowagi. Mają fantastyczną relację.”.
Pod opieką Artura i doktor Elżbiety Kostro jest w tej chwili 30 dorosłych osób
z zaburzeniami psychicznymi. Nie wszyscy chcą angażować się w działalność spółdzielni. Niektórym wystarczy, że przyjdą tutaj posiedzieć, porozmawiać, porobić przy okazji różne rzeczy. Babik: „Nie jesteśmy po to, żeby kogokolwiek uzdrawiać. Oni tu mają
normalnie żyć. Normalne życie to jest praca. Miejsce do mieszkania. Ludzie, z którymi
można się spotkać. Tylko i aż tyle”.
O wielkim planie: Wielki Plan jest taki, że w sercu kompleksu Dziekanka spółdzielnia
otworzy Bistro Chilii. I tam nakarmią i napoją wszystkich zgłodniałych i spragnionych.
Pracowali nad tym bardzo ciężko, sami wyremontowali lokal i zbudowali wszystkie stoły i krzesła, które w nim stoją. Ta umiejętność im się przyda, bo poza prowadzeniem
kawiarni, spółdzielnia planuje sprzedawać meble. Co ważne, Czilii będzie otwarte dla
wszystkich – „będzie można tutaj zjeść, napić się kawy, poczekać na autobus w przyjaznej
atmosferze” – rozmarza się Babik. Lokal ma być otwarty już od 6 rano, żeby pracownicy, którzy zaczynają zamianę o 7, zdążyli przyjść i zjeść śniadanie. Przygotowania idą
bardzo sprawnie, zwłaszcza, że spółdzielni udało się pozyskać dotację inwestycyjną na
stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Jednym słowem – pieniądze.
Ponad 100 tysięcy. „Nie przepadam za Unią Europejską, ale takie inicjatywy popieram”
– powie moja przewodniczka, na co dzień raczej eurosceptyczna.
O codziennej działalności: „Oni nie mogą i nie będą tego robić sami. To nie jest tak, że ja
sobie coś zlecę, a wszyscy będą to robić. Wszystko będziemy musieli przerobić wspólnie,
krok po kroku, te same czynności. „Oczywiście rządził będę ja – Babik potrząsa grzywą – ale jak trzeba będzie wyszorować kibel, to wyszoruję kibel” – zapewnia. Nie boi się
trudności: „Pewnie, że będzie trudno. Oni się boją, że dostaną ataku lęku, że będą śpiący
po leku albo bardziej prozaicznie – że klienci będą niezadowoleni. Że będą czuli strach.
Ale przecież to normalne. To się zdarza. Ja się też czasem boję , ty się boisz, potem się nie
boimy. Potem znowu się boimy. I tak w kółko. Dopóki krąży krew jest zajebiście”.
Tymczasem w ogrodzie przed Domem zebrał się już cały zespół. Czarek rozmawia przez telefon, Piotrek zabrał się za heblowanie skrzyni, z której zrobią kolejne
siedziska. Dziewczyny przy papierosie dyskutują o menu. Więcej fastfoodów czy raczej
zdrowe jedzenie? Kawa czy soki? Dzień jest piękny, a drzwi otwarte szeroko. Dyrektorowi Piotrowskiemu, co to spogląda z pomnika, pewnie by się spodobało. No, może
poza tymi papierosami.
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Spółdzielnia Socjalna Czilli została założona w Gnieźnie w 2016 roku przez
dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Wolna Droga oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zespół Czilii
prowadzi klubokawiarnię na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka W Gnieźnie, a także mały kiosk w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Dodatkowo spółdzielnia zajmuje
się produkcją przedmiotów użytkowych, mebli, dekoracji z euro-palet oraz
zabawek i ozdób.
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www.sportirehabilitacja.pl

Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja to przedsiębiorstwo społeczne utworzone przez Fundację
im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” i Konińskie Stowarzyszenie Sportowe „Mustang” w 2013
roku. Celem działalności spółdzielni jest dostarczenie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego, środków pomocniczych, a także świadczenie usług transportowych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i możliwości korzystających. Spółdzielnia pomaga również przy wypełnianiu wniosków i zleceń na wyroby medyczne. Misją spółdzielni jest poprawa komfortu życia i codziennego funkcjonowania osób o obniżonej sprawności ruchowej. Spółdzielnia prowadzi sklep medyczny w Koninie. Jej pracownikami są m.in. konińscy koszykarze na wózkach – zawodnicy Klubu
Sportowego „Mustang”.

Sport
i rehabilitacja
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3. SPEKTRUM:
NIEBIESKIE
PRZEDSZKOLE
Tekst: Anna Dranikowska

ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

Spektrum (widmo optyczne) obraz uzyskany w wyniku rozłożenia
światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach
fal – różnych barwach – za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej;
Spektrum zaburzeń autystycznych, spektrum autyzmu – szerokie pojęcie, obejmujące różne zaburzenia autystyczne, o odmiennych mechanizmach lub przyczynach powodujących trudności rozwojowe. Fundacja Synapsis podaje, że jest: „to całościowe zaburzeniem rozwoju
dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy
nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne
przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Choć autyzm można
zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go
również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nie leczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym
wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej
używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”;
Spektrum – konińska spółdzielnia socjalna założona w 2014 roku.
Spółdzielnia otworzyła i prowadzi pierwsze w subregionie konińskim
przedszkole z oddziałami dla dzieci ze spektrum autyzmu.
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Dzieje się w subregionie konińskim

Rozszczepione światło wygląda pięknie. Czerwień przechodzi w pomarańcz, następnie
żółty, żółtozielony, zieleń przechodzi w niebieski, a niebieski w fiolet i purpurę. Każda
z tych barw jest piękna na swój sposób, ale tylko razem tworzą coś jeszcze piękniejszego – światło.
Rodzicu, pomóż sobie sam

Zaczęło się w 2003 roku. Rodzic dziecka ze spektrum autyzmu musiał radzić sobie sam.
Brakowało wiedzy na temat tego, czym jest autyzm. Brakowało wyspecjalizowanych
placówek diagnostycznych, brakowało specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi
ze spektrum autyzmu, brakowało organizacji, które zajmowałyby ich wsparciem. Nie
brakowało za to szkodliwych mitów: że autyzm to niepełnosprawność intelektualna, że
dzieci z autyzmem powinny się uczyć w szkołach specjalnych, że osobom z autyzmem
nie można pomóc. Rodzice zaczynają się organizować, najpierw nieformalnie. Wymieniają się doświadczeniami, organizują konsultacje terapeutyczne, szukają szkoleń. Po
kilku miesiącach zakładają Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi „Gepetto”. Głównym celem Stowarzyszenia ma
być „kompleksowe wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin”. I zaczynają
działać. Nie oni jedni. Przez kolejna dekadę sporo się zmieni w postrzeganiu autyzmu
i Stowarzyszenie będzie miało w tym swój udział. Akcje edukacyjne i kolejne kampanie
społeczne otwierają niektórym oczy i uszy. Począwszy od 2008 roku, każdego 2 kwietnia,
Konin i cały świat zapalają się niebiesko z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Na początku
uczestników jest garstka, dziesięć lat później na niebiesko świecą się okna Urzędu Miasta,
Centrum Organizacji Pozarządowych, a także Most im. Józefa Piłsudskiego.
Ktoś powie, że nie ma potrzeby zajmowania się sprawami osób z autyzmem ponieważ ich sytuacja uległa zdecydowanej poprawie? Stowarzyszenie „Gepetto” udowodnia,
że to kolejny mit, wskazując jednocześnie na potrzebę podjęcia kolejnych działań, w tym,
działań systemowych. I daje dobry przykład.
Pinokio – niebieskie przedszkole

Ważne jest oddziaływanie wieloprofilowe. Chodzi o to, żeby nasze dzieciaki miały wsparcie nie tylko edukacyjne, ale też społeczne i komunikacyjne. Żeby nasze dzieciaki były samodzielnymi dorosłymi osobami, bez względu na to, gdzie będą: w domach przy rodzinie,
w super ośrodkach (…) – mówi w jednym ze swoich wystąpień Anna Leśna-Szymańska,
prezeska Spółdzielni Socjalnej Spektrum, którą zdecydowało się założyć Stowarzyszenie
„Gepetto”. Spółdzielnia otwiera pierwsze w subregionie konińskim przedszkole z oddziałami dla dzieci ze spektrum autyzmu. O tym, jak bardzo było potrzebne świadczą liczby –
w 2017 roku w przedszkole powiększa się o dodatkowe 200 m, i przyjmuje prawie 20 dzieci
z diagnozą autyzmu lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym samym
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czasie spółdzielnia zatrudniała 25 osób, w tym 5 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jak Adrianna, terapeutka zajęciowa, która opowiada o komunikacji wspomaganej, z której w korzystają pedagodzy podczas pracy z dziećmi.
To dlatego, że u dzieci ze spektrum autyzm często występują kłopoty z artykulacją. Jak sobie z tym radzić? Adrianna: „porozumiewamy się za pomocą symboli, bo dzieci nie mówią. Przygotowane mamy różne obrazki – i jeśli dziecko
pokazuje symbol piłki, to daję mu piłkę”. Pedagodzy ze Spektrum podkreślają,
że należy pamiętać, że dziecko zawsze ma coś do powiedzenia, nawet jeśli nie
jest w stanie wyrazić tego za pomocą słów. Dla dziecka ze spektrum autyzmu
najważniejszy jest stały plan działania: muszą wiedzieć co robią, kiedy, jaka
jest kolejność poszczególnych zadań i działań. A pobyt w przedszkolu to nie
tylko zabawa – zajęcia, tak edukacyjne, jak i diagnostyczne, w czteroosobowych grupach trwają przez pięć godzin dziennie. W przedszkolu realizowany
jest program podstawy wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo, w zależności do diagnozy i rodzaju wsparcia, z dziećmi pracują specjaliści terapii pedagogicznej, integracji
sensorycznej, surdopedagogiki. „– Na jedno dziecko przypada jeden pedagog
i ta formuła daje najlepsze efekty. Plan pracy z dzieckiem jest nieustannie modyfikowany. Podczas comiesięcznych posiedzeń zespołu edukacyjno-terapeutycznego podsumowujemy pracę z każdym dzieckiem, ustalamy strategie wsparcia
i dalsze cele działania dla dzieci, kadry i rodziców” – dodaje pani Anna. Raz
w tygodniu odbywają się zajęcia integracyjne – dzieci ze spektrum autyzmu
spotykają się na wspólnych zabawach z dziećmi typowymi w naturalnym środowisku. Wspólna zabawa pozwala na spotkanie i poznanie się obu grup zanim
jeszcze pojawią się uprzedzenia. W przedszkolu zamontowane są specjalne
lustra fenickie, które pozwalają na przeprowadzenie diagnozy w sposób komfortowy, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Z luster korzystają również
rodzice, kiedy chcą poobserwować swoje dzieci podczas zajęć. To nie jedyne rozwiązanie przygotowane z myślą o najmłodszych. Cały budynek został
dostosowany do specjalnych potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Dobrym
przykładem może być ograniczanie ilości bodźców – chodzi o to, żeby bodźce
zakłócające dla naszych dzieciaków w jak najmniejszym stopniu utrudniały ich
funkcjonowanie. W miarę postępów pracy wprowadzane są bodźce zakłócające,
które przyzwyczajają dzieci do środowiska, w którym będą musiały funkcjonować”. Przepis na sukces? „Czas. Spokój i szansa.

Chyba najwięcej emocji wśród małych uczniów budzi sala doświadczania
świata – gdzie dzieci mogą wszystkimi zmysłami odbierać otaczającą rzeczywistość, a przy okazji mogą się odprężyć, zrelaksować i świetnie bawić. Sala
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Ence-Pence

oferuje seanse, które między innymi kształtują koncentrację na bodźcach wzrokowych
i słuchowych, rozwijają poczucie i świadomość własnego ciała oraz rozwijają wrażliwość
dotykową. Ot, na przykład wybuch wulkanu z masy solnej, który można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, a nawet powąchać. Takie cuda, jak Sala Doświadczania Świata znajdują
w sali zabaw Ence-Pence również prowadzonej przez spółdzielnię. To nie jedyna atrakcja sali zabaw – najmłodsi znajdą tam również kąciki do zabaw tematycznych, jak: dom,
sprzątanie, gotowanie, majsterkowanie, a także kącik handlowy. Obok zabawy, kąciki
edukacyjne spełniają również funkcje edukacyjne: „W ten sposób uczymy dzieci czynności potrzebnych każdemu w codziennym życiu” – tłumaczy Anna Leśna-Szymańska.
Centralnym punktem sali zabaw jest jednak Małpi Gaj – jak potocznie mówi się na wielofunkcyjną konstrukcję zabawową, gdzie – parafrazując Jana Brzechwę – „dzieci skaczą
niedościgle, dzieci robią małpie figle”. Z bezpiecznych zjeżdżalni maluchy wpadają prosto do basenu z piłeczkami, w którym uwielbiają nurkować, obrzucać się plastikowymi
kulami i ganiać. Komu znudzą się piłeczki, przenosi się na tor przeszkód, który imituje
tajemnicze podziemia, wypełnione przeróżnymi kształtami, między którymi trzeba się
przeciskać. Tor został otoczony siatką, która pełni również funkcje ochronne. Obok
jest też niewielki gaik dla dzieci, które dopiero uczą się chodzić. Maluchy również mają
do dyspozycji basen z piłkami i dostosowane do ich możliwości przypodłogowe atrakcje. Bezpiecznej zabawie sprzyja nie tylko dokładnie przemyślane wyposażenie sali, ale
również bardzo czytelny i dostosowany do dziecięcego postrzegania świata regulamin.
Zamiast listy z zakazami i nakazami, na ścianie przypięto obrazki z jednozdaniowymi
komunikatami. W sali zabaw również rodzice znajdą coś dla siebie – część zajęć i warsztatów została pomyślana w taki sposób, żeby służyć wspólnemu spędzaniu czasu dzieci
i rodziców. Takimi zajęciami są na przykład warsztaty plastyczne albo capoeira. Cel nadrzędny? „Chodzi o to, żeby zbudować dobrą relację rodzica z dzieckiem, rodzica z innym
rodzicem, czy między dziećmi, żeby zintegrować grupę i nauczyć – poprzez zabawę, sport,
ruch, ćwiczenia – prawidłowych relacji i wyzwalania się ze swoich ograniczeń” – wyjaśnia Anna Leśna-Szymańska. Capoeira to dla maluchów przychodzących do Słoneczka
bardzo egzotyczne doświadczenie, choćby dzięki towarzyszącym zajęciom dźwiękom
bębnów, muzyce i intrygująco brzmiącym okrzykom po portugalsku. Jesteśmy otwarci
na różne aktywności tak kulturalne, jak i sportowe. Często dzwonią do nas przedstawiciele rożnych organizacji, które oferują nam różne atrakcje i zajęcia. „Mówię wtedy
– bardzo chętnie, ale czy macie coś dla autystów. I po drugiej stronie słuchawki zapada
cisza. Oni nie wiedzą, że wszystko może być dla autystów, trzeba tylko odpowiednio to
skomunikować – mówi Anna Leśna-Szymańska.
Sala zabaw otwarta jest dla wszystkich dzieci – najmłodsi dopiero raczkują, najstarsi nie mogą przekroczyć 12 roku życia.

W 2019 roku Stowarzyszenie Gepetto będzie obchodzić 15-lecie, a Spółdzielnia Socjalna Spektrum 5-lecie swojej działalności. Praca, jaką rodzicom, pracownikom i wolontariuszom udało się w tym czasie wykonać jest ogromna.
A przecież to nie koniec. Kolejne wyzwania to między innymi zapewnienie
kontynuacji wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu po ukończeniu przez
nich przedszkola. Nie wszystkie szkoły do których trafiają dzieci są dostosowane do ich potrzeb, nie każda jest w stanie zapewnić wyspecjalizowaną kadrę,
którą poświęci tym wyjątkowym podopiecznym tyle czasu, ile potrzebują. A są
jeszcze dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, którym do tej pory w ogóle nikt
nie poświęcał większej uwagi. A przecież i one przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia są gotowe do podjęcia pracy i samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Takim wsparciem może być Służy temu trening umiejętności społecznych dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera powyżej
trzynastego roku życia, czy warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży.
To zaledwie nieliczne z marzeń, które czekają nie na spełnienie, ale na realizację. Czy bywa ciężko? Oczywiście, że tak. Opiekunowie bywają zmęczeni,
frustruje biurokracja. Ale prawdą jest sentencja, że kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.
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Wszyscy jesteśmy różni. I to jest piękne

***
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Spółdzielnia Socjalna Spektrum została założona w 2014 roku, swoją działalnością obejmuje teren powiatów: konińskiego, tureckiego, kolskiego, słupeckiego, a w ograniczonym zakresie również jarocińskiego. Spółdzielnia
dwukrotnie skorzystała z dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy
udzielonej w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych projektów: Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Spółdzielnię wspiera
również Miasto Konin i lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych.
Stowarzyszenie Gepetto w dalszym ciągu prowadzi intensywną działalność edukacyjno-szkoleniową. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami
podczas konferencji, warsztatów i szkoleń, wychodząc z założenia, że edukacji nigdy dość.
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Kompendium

AKSES

System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie
spójnych zasad i norm, które obowiązują
w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. OWES w ramach systemu zyskuje
status akredytowanego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
DES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Departament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań
przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.
873). 30 sierpnia 2016 r. zmieniła się nazwa
departamentu na Departament Ekonomii
Społecznej i Pożytku Publicznego, a od 30
listopada 2017 r. na Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES). Działalność DES koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu warunków rozwoju eko-
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1. SŁOWNIK EKONOMII
SPOŁECZNEJ

nomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych,
opracowaniu i monitorowaniu programu
współpracy Ministerstwa z organizacjami
pozarządowymi.
Ekonomia Społeczna i Solidarna

Sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc
pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu
ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.
KPRES

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to dokument określający kluczowe kierunki interwencji publicznej mające
służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej
i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.
Zapisane w KPRES cele, wynikające z nich
działania oraz spodziewane rezultaty zostały sformułowane w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej przy uwzględnie-
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niu aktualnego kontekstu politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce i w Unii
Europejskiej. Dzięki szerokim konsultacjom
dokumentu oraz udziałowi w jego tworzeniu przedstawicieli różnych środowisk
i sektorów, KPRES w sposób kompleksowy
określa i definiuje działania państwa oraz
interesariuszy, służące rozwojowi ekonomii
społecznej w Polsce, mające na celu wzrost
jej znaczenia w tworzeniu i realizacji polityk
publicznych. Program został wypracowany
przez Grupę ds. Strategicznych działającą
w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod
przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Pierwszy program przyjęty został 12 sierpnia 2014 roku. Na koniec 2018
roku zaplanowana została aktualizacja programu. Wynika to przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na
rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, jak również
rozwoju usług społecznych użyteczności
publicznej i zadań publicznych w zakresie
rozwoju lokalnego.
NGO

Organizacja pozarządowa, skrót od angielskiej nazwy non–government organization.
Organizacje pozarządowe tworzą III sektor. Nie są jednostkami sektora finansów
publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Najczęściej poprzez NGO rozumie się fundacje i stowarzyszenia.

OWES

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
to instytucje zajmujące się wspieraniem
podmiotów ekonomii społecznej, w tym
przedsiębiorstw społecznych i osób zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.
Korzystanie z usług OWES jest bezpłatne.
Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać
akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej.
OZRSS

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Powołany w 2007 roku
zrzesza spółdzielnie socjalne, mając na celu
m.in.: pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji ich zadań statutowych; prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie
szkolnictwa spółdzielczego; prowadzenie
działalności instruktażowej, doradczej,
wydawniczej, kulturalnej oraz społeczno–
wychowawczej; inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo–badawczymi; współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpracę
z samorządami gospodarczymi; reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego; przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.
Spółdzielnie socjalne należące do OZRSS
związane są ze składek na rzecz Krajowej
Rady Spółdzielczej.

Podmiot ekonomii społecznej (PES)

Podmiot ekonomii społecznej. Organizacje, przedsiębiorstwa działające w obszarze ekonomii społecznej (patrz. Ekonomia
społeczna i solidarna). Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non–profit i podmioty reintegracyjne (np. WTZ, KIS, CIS).
Podmiot reintegrujący

PES, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ.
Przedsiębiorstwo społeczne (PS)

W tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych) lub 30% osób o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie
podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest
na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności
lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi Województwa, tzn. przy pomocy ROPS
marszałek województwa realizuje zadania
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pomocy społecznej na terenie województwa. ROPS–y w Polsce odpowiadają za koordynację rozwoju ekonomii społecznej na
terenie województw.
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Są to zamówienia publiczne (procedury wydatkowania środków publicznych) uwzględniające aspekty społeczne, m.in. poprzez
zastosowanie klauzul społecznych. Klauzule społeczne to zapisy w zamówieniach
publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez Zamawiającego
wykonawcy.
WOES

Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej; Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w subregionie konińskim. WOES zajmuje
się kompleksowym wsparciem podmiotów
ekonomii społecznej, osób indywidualnych
oraz pozostałych interesariuszy zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii
społecznej. Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny. Ośrodek posiada akredytację Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

2. WOES
W LICZBACH

Utworzone przedsiębiorstwa społeczne
W ramach wsparcia WOES powstało 48 nowych podmiotów ekonomii społecznej.
25 z nich otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w postaci bezzwrotnej dotacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Spółdzielnia Socjalna Czilii;
Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie;
Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach;
Spółdzielnia Socjalna Efekt;
Spółdzielnia Socjalna Psarvard;
Spółdzielnia Socjalna Multi-Bruk;
Spółdzielnia Socjalna Pomocnik Od Zaraz;
Spółdzielnia Socjalna Baza Łężyn;
Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość;
Spółdzielnia Socjalna Razem Być;
Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów;
Stowarzyszenie Dzikie Bobry W Sławsku;
Fundacja Region Razem;
Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
Spółdzielnia Socjalna Finezja;
Fundacja Aktywni Bez Barier;
Spółdzielnia Socjalna Rozwojowo;
Młynek Konin Spółka Z O. O.;
Spółdzielnia Socjalna Domowe Przysmaki;
Spółdzielnia Socjalna Maseratti;
Fundacja Reha+;
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Spółdzielnia Socjalna Elpidia;
Spółdzielnia Socjalna Od Deski Do Deski;
Spółdzielnia Socjalna Coś Zdrowego;
Spółdzielnia Socjalna Kupujesz Darujesz Pomagasz.
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22.
23.
24.
25.

Liczba miejsc pracy
247 nowe miejsca pracy powstały w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne. Z tego utworzono 153 miejsca pracy
w nowych PS i 94 w już istniejących PS.
Podsumowując, w trakcie trzech lat dzięki wsparciu WOES powstało 247
nowych miejsc pracy!
Nowe przedsiębiorstwa w subregionie konińskim wzbogaciły lokalną ofertę o:
ƣƣ
sklep charytatywny w Koninie,
ƣƣ
ofertę szkoleń dla psów i ich właścicieli,
ƣƣ
nową klubokawiarnia w Gnieźnie,
ƣƣ
fachowców budowlano-remontowych,
ƣƣ
nowe przedszkola dla dzieci,
ƣƣ
organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
ƣƣ
kilka lokali gastronomicznych,
ƣƣ
dietetyczny catering w Koninie,
ƣƣ
nowe miejsce noclegowe w subregionie konińskim,
ƣƣ
pyszne bary mleczne,
ƣƣ
nowa oferta w regionie usług branży kreatywnej,
ƣƣ
profesjonalne usługi dla społeczności lokalnej (dla JST),
ƣƣ
profesjonalne usługi w branży medialnej.

218
47
30
50
247
1000

Liczba PES;
Liczba grup inicjatywnych;
Liczba partnerstw;
Szkolenia szkoleń z obszaru ekonomii społecznej;
Miejsca pracy;
Liczba osób w projekcie.
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Liczba wszystkich uczestników projektu. W ramach działań Ośrodka (2015-2018) udało nam się wesprzeć wiele podmiotów, osób i środowisk lokalnych.
Naprawdę wiele:

www.nawiniarach.pl

Do Ośrodka przyjmowani są samotni rodzice z dziećmi oraz kobiety oczekujące dziecka. Celem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom całodobowego schronienia i wyżywienia, a także
pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych i prawnych. Dzięki spółdzielni socjalnej działalność ta została rozszerzona o wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Ważnym zadaniem spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa zatrudnionych tam pracowników
i pracowniczek. Przedsiębiorstwo postawiło przede wszystkim na aktywizację kobiet, zwłaszcza mieszkanek pobliskiego, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domu Matki i Dziecka.

Lokal jest kameralny dysponuje jednak również większą salą, na której organizowane są przyjęcia
okolicznościowe, takie jak chrzciny, komunie, rocznice, spotkania biznesowe i imprezy firmowe.
Spółdzielnia świadczy również usługi cateringowe, zarówno dania i przekąski zimne, jak i serwowane na ciepło dania lunchowe, obiadowe, kolacyjne. Dostarcza catering dla lokalnego przedszkola,
w okresie świątecznym w swojej ofercie ma również catering wigilijny i wielkanocny.

Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach prowadząca Bar Mleczny Caritas działa do 2016 roku. Mieści się
w budynku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na os. Orła Białego 20 w Gnieźnie.

Na Winiarach

155
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3. WOES KRÓTKO
— PRZEGLĄD
KLUCZOWYCH
DLA ES WYDARZEŃ
W LATACH 2015-2018

12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt zakładał wprowadzenie wielu narzędzi wspierających rozwój sektora gospodarki społecznej, również procedury
akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES).W Krajowym
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej określono, że aby Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogły otrzymać środki finansowe publiczne muszą
pozytywnie przejść procedurę akredytacji. System akredytacji i standaryzacji
działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej ma za zadanie wprowadzenie standardów działania wśród OWES, a także kontrolę realizacji tych
standardów. Docelowo ma to ma wpłynąć na poprawę jakości działania podmiotów ekonomii społecznej, zapewnić efektywność wydatkowania środków
publicznych, również środków europejskich oraz podnieść jakość realizowanych projektów. W perspektywie 2014-2020 jest to bardzo istotne, gdyż właśnie te rozwiązania mogą decydować o wyborze realizowanych projektów.
System AKSES jest ściśle powiązany z założeniami jakie są przedstawione
w strategii Europa 2020 i projekcie legislacyjnym, czyli kluczowych dokumentów, które wskazują, iż obszar ekonomii społecznej będzie traktowany priorytetowo na poziomie unijnym. System akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej niesie ze sobą wiele korzyści, które zdecydowanie będą miały wpływ
na rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Spo-
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2015. System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji
Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES)

łecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otrzymał trzyletnią akredytację w 2015 roku. Po rekomendacji Komisji Akredytacyjnej została ona odnowiona przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.
2016. Klauzule społeczne – nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Większość zmian weszła w życie 28
lipca 2016 r. Zmiany to efekt wdrażania dyrektyw unijnych, a dotyczą one m.in. ważnych dla przedsiębiorstw społecznych klauzul społecznych. Ich celem było rozszerzenie
możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w praktyce ułatwienie przedsiębiorcom społecznym dostępu do rynku zamówień publicznych.
Klauzule społeczne, czyli co?

Klauzule społeczne nie są w Prawie zamówień publicznych niczym nowym. To zapisy
w zamówieniach publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez
Zamawiającego wykonawcy. Do tej pory w ustawie Prawo zamówień publicznych funkcjonowały dwa rodzaje klauzul społecznych. Pierwsza z nich dotyczyła możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących
zatrudnienia czy funduszu szkoleniowego. Druga, zwana często klauzulą zastrzeżoną,
umożliwiała ograniczenie kręgu oferentów do tych z nich, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne.
Rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wprowadziły dyrektywy unijne:
ƣƣ
Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień
publicznych z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywa 2004/18/WE (Dz. U.L 94 z 28.03.2014);
ƣƣ
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L94
z 28.03.2014);
ƣƣ
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w sprawie udzielania
koncesji.
Ostatnie zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych to właśnie rezultat implementacji wymienionych wyżej dyrektyw unijnych.
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Wprowadzone zmiany znacznie rozszerzyły możliwości uwzględniania
aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany dotyczyły
przede wszystkim:
ƣƣ
Uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom – w tym
również przedsiębiorstwom społecznym – dostęp do rynku. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się m.in. zmniejszenia wymagań stawianych
wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczeniem maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej
i finansowej wykonawców;
ƣƣ
Możliwości dzielenia zamówienia na części. Unia Europejska od lat
promuje rozwiązania prawne ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do realizacji zamówień publicznych;
ƣƣ
Uproszczenia procedur udzielania zamówień społecznych, kulturalnych i zdrowotnych oraz niektórych innych, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych;
ƣƣ
Wzmocnienia pozaekonomicznych celów, jakim mają służyć zamówienia publiczne, w tym również integracji społecznej. Oznacza to
wzmocnienie instrumentów służących upowszechnianiu zamówień
społecznie odpowiedzialnych, poprzez wprowadzenie do prawa zamówień publicznych rozwiązań wspierających zatrudnienie przez wykonawców pracowników wywodzących się z grup osób wykluczonych;
ƣƣ
Wprowadzenia instytucji zamówień zamkniętych (tzw. klauzul zastrzeżonych) dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób dyskryminowanych. W praktyce oznacza to,
że zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu, będzie
mógł zastrzec, że prawo udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie przysługiwało zakładom pracy chronionej
oraz wykonawcom, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych;
ƣƣ
Wprowadzenia instytucji zamówień zastrzeżonych. Zamawiający mogą
określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że będą one powiązane z podmiotem zamówienia i wskazane
w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach zamówienia. Te szczególne warunki mogą obejmować aspekt gospodarcze, związane z innowacyjnością, aspekty środowiskowe, społeczne lub
związane z zatrudnieniem. Oczywiście udział w takim postępowaniu
będzie uzależniony od spełnienia określonych warunków przez oferenta
– warunki muszą wskazywać na to, że oferent świadczy usługi społeczne
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Zmiany? Jakie zmiany?

oraz że przychód z takiej działalności oferent przeznacza na działalność statutową czy inny określony rodzaj struktury wewnętrznej oferenta gwarantujący udział
pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oferenta.
Klauzule społeczne w praktyce

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych to z pewnością krok w bardzo dobrym
kierunku, trzeba jednak powiedzieć jasno, że sama ustawa nie wystarczy. Samorządy w dalszym ciągu z dużą nieufnością podchodzą do możliwości stosowania klauzul społecznych –
upowszechnianie i edukacja to z pewnością najważniejsze zadania stojące w tej chwili przez
Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej. Warto nieustannie przywoływać doświadczenia samorządów, które zdecydowały się na skorzystanie z klauzul społecznych. Takim
przykładem jest chociażby Miasto Brzeziny, które od kilku lat współpracuje ze Spółdzielnią
Socjalną Communal Service. Włodarze miasta mogą potwierdzić, że nie było łatwo, ale było
warto. Od chwili wejścia w życie znowelizowanej Ustawy z klauzul społecznych skorzystały
jednostki samorządu terytorialnego subregionu konińskiego, jak np. Urząd Gminy Rzgów
czy Urząd Gminy Dąbie (subregion koniński). Pozwoliło to na rozpoczęcie współpracy ze
Spółdzielniami Socjalnymi Ale Smacznie (Dąbie) i Komunalka (Rzgów).
Co przedsiębiorca społeczny/Zamawiający wiedzieć powinien?

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych umożliwiają Zamawiającemu ścisłą
współpracę z przedsiębiorstwem społecznym;
Przedsiębiorstwo społeczne spełnia warunki zamówień zastrzeżonych;
Warto wiedzieć, gdzie funkcjonuje Twój najbliższy Ośrodek Ekonomii Społecznej.
Specjaliści Ośrodka w prosty sposób wyjaśnią zasady funkcjonowania nowej ustawy i doradzą, jak prawidłowo skonstruować Zamówienie, żeby uwzględnić w nim
klauzule społeczne.
2018. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

31 marca 2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Zmianie
uległy także zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa
o zmianie ustawy dotyczy zapisów, które w podstawowej formie funkcjonują od dnia 27
kwietnia 2006 r.
To nie był prosty ani krótki proces. Prace nad zmianami trwały blisko osiem lat,
a członkowie zespołu Stowarzyszenia angażowali się w nie na każdym etapie. Zbigniew
Prałat, ekspert ds. ekonomii społecznej: „bardzo się cieszymy, że nasza praktyka w za-
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kresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej znalazła odzwierciedlenie w zapisach ustawy. Szereg rozwiązań, które wprowadzi znowelizowana
ustawa znacznie ułatwi funkcjonowanie spółdzielniom socjalnym. To m.in.
poszerzenie katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i modyfikacje ułatwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami”.
Jakie są najważniejsze zmiany?

Warto zwrócić uwagę na art. 2, który zyska w zmienionej formie brzmienie,
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
ƣƣ
społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy
rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
ƣƣ
zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co
należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy”. Zmiana
w postaci dodania kategorii – pracowników spółdzielni socjalnej ma
dużą wartość w procesie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa.
Bardzo istotne jest również wskazanie, że wszystkie osoby wymienione
w Art. 4 ust. 1, zatrudnione na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 1a mogą
mieć możliwość finansowania części wynagrodzenia z tytułu świadczeń jak
np. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe ze środków Funduszu
Pracy. „Jest to jednoznacznie wskazane, że refundacja jest dla wszystkich
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (o których mowa w art. 4)”
komentuje Zbigniew Prałat.

Jest to zasadnicza zmiana, ponieważ do tej pory ustawodawca przewidywał,
że wymagana liczba osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną to 5.
W ustawie pojawia się jednak ważne zastrzeżenie – spółdzielnia powołana do
życia przez 3 osoby będzie musiała w ciągu 12 miesięcy przyjąć jako członków kolejne dwie osoby. Osoby te będą musiały być osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym. Stąd też docelowo te spółdzielnie socjalne będą
miały minimum 5 członków. Przepis ten ma celu ułatwienie funkcjonowania
spółdzielni w pierwszym roku jej działalności.
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Założyć spółdzielnię socjalną mogą 3 osoby!

3 nowe kategorie w katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do dotychczasowej listy osób dodano trzy nowe kategorie: opiekunów osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp. pracy.
Art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych od 31 marca 2018 r.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001,
z późn. zm.),
osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.),
osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej
pracy zarobkowej,
osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697, 1292 i 2217).

Te zmiany to dobra wiadomość, zwłaszcza dla poszukujących pracy. Osoby te
będą mogły założyć spółdzielnię socjalną, będą mogły też otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. To duża szansa szczególnie dla osób młodych, np. studentów którzy
w sytuacji będąc osobami poszukującymi pracy mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w spółdzielniach socjalnych, które niejednokrotnie stanowią ciekawą alternatywę
na rynku pracy.
Konsultacje z pracownikami

„Art 7a. 1. W spółdzielniach socjalnych, których założycielami są osoby prawne lub w przypadku gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników
niebędących członkami, zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż
w terminie3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić
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spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.”.
Dodatkowo ustawodawca wprowadza obowiązek, że spośród pracowników
spółdzielni, niebędących członkami spółdzielni powinien zostać wyłoniony
przedstawiciel, który uczestniczy i ma prawo głosu doradczego podczas walnego zgromadzenia spółdzielni. Szczegółowe wytyczne i zastrzeżenia znajdują
się w Art. 7a ww. ustawy.
Przepis ten daje większy wpływ pracownikom spółdzielni socjalnych
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To szczególnie ważne, zwłaszcza
w przypadku spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne. Nie
można zapomnieć, że jedną z ważnych zasad spółdzielczych jest demokratyczne zarządzanie. Dobrze, żeby każdy z pracowników był współodpowiedzialny za spółdzielnię, nie tylko na papierze.
Nadwyżka bilansowa

Art. 10 zyskuje nowe brzmienie. W art. 10: a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują
brzmienie:
ƣƣ
zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%,
ƣƣ
cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 30%,
ƣƣ
fundusz wzajemnościowy.
*Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest tworzony
przez spółdzielnię socjalną w przypadku utworzenia lub przystąpienia do
konsorcjum spółdzielczego, o którym mowa w art. 15b, z przeznaczeniem
na cele, o których mowa w art. 15b ust. 1. (Art.10 ust. 3)

Zostały dodane art.15b i art. 15c, które usystematyzowały możliwość i zasady
powoływania przez spółdzielnie socjalne konsorcjów.
„Art. 15b. 1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć konsorcjum spółdzielcze w formie umowy w celu: 1) zwiększenia potencjału ekonomicznego
i społecznego zrzeszonych spółdzielni socjalnych lub 2) wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu lub usług, lub 3) organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych, lub 4) promocji
wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 2.
Konsorcjum spółdzielcze może ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie wspólnego występowania w zamówieniach publicznych oraz zapyta-

IV. 3 .

Konsorcja spółdzielni socjalnych

niach ofertowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.”
Konsorcja są szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji przez spółdzielnie
zamówień publicznych, których podjęcie się może w formie konsorcjum okazać się łatwiejsze. Ustawodawca zawarł wytyczne odnośnie tego, kto i na jakich zasadach może
tworzyć, dołączyć do konsorcjum.
Możliwość zwolnienia ze składek

Dodano także zupełnie nowy zapis: „Art. 17a. Spółdzielnia socjalna, która przynależy
do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona jest ze składek określonych w art. 266
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.” Była to zmiana, która weszła
w życie już 1 stycznia 2018 roku!
Warto podkreślić, że związkiem właściwym dla spółdzielni socjalnych jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
Istotne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami

Ustawa z 15 grudnia 2017 roku zmienia także ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodano
zapis regulujący możliwość odbywania praktyk zawodowych przez osoby z niepełnosprawnościami w tym w spółdzielniach socjalnych a także o możliwościach korzystania
ze wsparcia finansowego.
Oznacza to zdecydowanie większe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. To bardzo atrakcyjna forma wchodzenia na rynek pracy umożliwiająca nabycie
praktycznych umiejętności osobom, które do tej pory mogły mieć z takimi formami
wsparcia problem.
Obowiązek zmiany statutu!

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne
dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 10 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” Oznacza to, że do końca
września 2018 roku zmian w statucie powinna dokonać każda spółdzielnia. Wzorcowy
statut znajduje się w części poświęconej formalno-prawnym aspektom funkcjonowania
spółdzielni socjalnych.

25 maja 2018 roku w życie weszło RODO, Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych. Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe
w całym kraju gorączkowo wdrażały założenia nowej dyrektywy. Co oznaczały te zmiany dla przedsiębiorców społecznych?
Unia Europejska wprowadziła przepisy RODO po to, żeby jeszcze lepiej chronić jednostkowe prawa osobowe przed zakusami zbieraczy wielkich (jak na przykład Facebook) i tych mniejszych, jak rozliczne sklepy, które oferują nam programy lojalnościowe i dedykowane aplikacje. Przepisy
RODO mają swoje zastosowanie w każdej działalności czy to gospodarczej,
czy to społecznej, podczas której gromadzone są dane osobowe innych osób
(klientów, pracowników, wolontariuszy, darczyńców). Warto podkreślić, że
ujednolicone przepisy obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, a za ich
nieprzestrzeganie grożą wysokie kary finansowe.
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2018. RODO

Czym są dane osobowe?

W rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych
(art. 6 ust. 1) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe
lub społeczne. To może być imię i nazwisko, nr telefonu, zdjęcia czy adres
zamieszkania. Przepisy Rozporządzenia rozszerzyły zakres rozumienia tego
pojęcia, co oznacza, że objęło ono również inne dane pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby, której dane są przetwarzane, jak np. identyfikator internetowy czy dane o lokalizacji.

Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Oznaczanie kogoś na Facebooku – to jest przetwarzanie danych osobowych. Prowadzenie pliku w Exelu z danymi waszych klientów – to jest przetwarzanie danych osobowych. Organizacja składki wśród
członków stowarzyszenia i zapisywanie ich danych, po to, żeby wiedzieć, kto
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Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

wpłacić, a kto nie – to jest przetwarzanie danych osobowych, organizacja wydarzenie
i zrobienie zdjęć, na których można rozpoznać uczestników – to również jest przetwarzanie danych osobowych. Podobnie jak rozsyłka newslettera, sporządzanie umów i innych
porozumień. RODO nie wprowadza w rozumieniu pojęcia danych osobowych żadnych
istotnych rewolucji, zmianie ulegną natomiast procedury mające na celu bezpieczne przetwarzanie tych danych oraz obowiązki informacyjne względem właściciela danych.
Przetwarzam i co dalej?

Jeśli przetwarzacie dane, to waszym obowiązkiem jest zadbanie o prywatność osób, które
wam je powierzyły. Dane, które zostały wam powierzone nie mogą dostać się w niepowołane ręce ani zostać wykorzystane w nieuzgodniony z ich właścicielem sposób. Prosty przykład: klient udostępnił spółdzielni swoje dane adresowe, żebyście ta mogła mu dostarczyć
przesyłkę (zamówiony obiad, zakupiony produkt). Nie wolno wykorzystywać tych danych
do przesyłania oferty reklamowej. Na to potrzeba odrębnej zgody klienta, a wcześniej jasno
sformułowanej informacji, o tym, do czego zamierzacie jego dane wykorzystać.
Jak prowadzić działalność zgodnie z RODO? Po pierwsze, warto zrobić analizę
i spółdzielczy rachunek sumienia. I odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
ƣƣ
Jakie dane zbieramy?
ƣƣ
W jakim celu?
ƣƣ
W sposób je zabezpieczamy?
ƣƣ
Czy osoby, których dane zebraliśmy zostały o tym poinformowane?
Czy wyraziły zgodę?
ƣƣ
Czy mają możliwość usunięcia swoich danych z naszej bazy?
W zależności od tego, jak brzmią odpowiedzi należy podjąć różne kroki.
ƣƣ
Jeśli przetwarzacie dane sporadycznie, bądź przetwarzanie dotyczy względnie
niewielkiej grupy osób (np. stałych klientów), warto pomyśleć o prostej polityce
bezpieczeństwa, która określi, w jaki sposób przechowujcie dane i kto jest ich
administratorem. Dobrym rozwiązaniem może być również wybranie jednego
z pracowników do tego, aby czuwał nad prawidłowym przetwarzaniem danych;
ƣƣ
Jeśli tych danych jest naprawdę dużo, wtedy oprócz polityki bezpieczeństwa warto
pomyśleć o wdrożeniu dodatkowych instrumentów przewidzianych w RODO (jak
np. odpowiednie narzędzia informatyczne);
ƣƣ
Każdorazowo warto doszkalać się tym obszarze i podnosić swoje kompetencje
poprzez udział w warsztatach czy lekturę branżowych artykułów.
Co zyskaliśmy dzięki wdrożeniu RODO? Jako użytkownicy – większe poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Jako przedsiębiorcy przestrzegający RODO zyskaliśmy miano
organizacji godnej zaufania, szanującej swoich klientów i współpracowników.
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Spółdzielnia stale współpracuje z Urzędem Gminy w Sompolnie w zakresie realizacji usług porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych i dostarczania listów. Wśród pozostałych zleceniobiorców
spółdzielni są m.in. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie oraz lokalne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółdzielnia realizuje również zlecenia na rzecz innych osób prawnych, a także osób fizycznych.

Nasza Przyszłość jest spółdzielnią socjalną osób prawnych założoną przez Gminę Sompolno i Stowarzyszenie Sady Sompolna. Do oferowanych przez spółdzielnię usług należą: utrzymanie porządku i czystości w gminie Sompolno, wykaszanie rowów i poboczy, koszenie trawników, doręczanie przesyłek
listowych i paczek, usługi kurierskie (usługa głównie na zlecenie gminy i jej jednostek organizacyjnych).

Założenie Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość było ściśle związane z zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo. Powstanie spółdzielni pozwoliło na zwiększenie lokalnych usług zakresie prac porządkowych, usług komunalnych i pielęgnacji terenów zielonych. Drugim, niemniej ważnym powodem założenia przedsiębiorstwa w formie spółdzielni socjalnej,
była możliwość stworzenia lokalnych miejsc pracy.

Sompoleńska Spółdzielnia
Socjalna Nasza Przyszłość

4. PRZYKŁADOWY
STATUT SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ
Rozdział I

działalności oświatowo-kulturalnej oraz działalności
społecznej na rzecz swoich członków i pracowników
oraz ich środowiska lokalnego, jak również realizacja
usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym oraz realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej powierzanych Spółdzielni przez jej
członków oraz jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne1.

Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

Tworzy się Spółdzielnię Socjalną ........................, która
w dalszej części Statutu zwana jest „Spółdzielnią”.
Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. z 2006 r., poz. 651 z późn. zm.), ustawy z dnia
16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1560), ustaw szczególnych oraz niniejszego Statutu.
Spółdzielnia może używać nazwy skróconej,
tj. Spns. s. …………………………….

§2
1.
2.
3.

Siedzibą Spółdzielni jest …………………………...
Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zagranica.
Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cel i przedmiot działalności Spółdzielni
§3
1.
2.

Celem Spółdzielni jest:
Reintegracja społeczna i zawodowa członków oraz
pracowników Spółdzielni.
Prowadzenie działalności gospodarczej, działalności
społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,

§4
1.

Dla realizacji celów, o których mowa w § 3, Spółdzielnia może prowadzić działalność w zakresie
produkcji, usług, wytwórstwa i handlu2.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest, zgodnie z klasyfikacją
PKD 20073:
ƣƣ ……………………………………….;
ƣƣ PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie
opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
ƣƣ PKD 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
ƣƣ PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
ƣƣ PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
ƣƣ PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
ƣƣ PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
ƣƣ PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
ƣƣ PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej;

ƣƣ PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
ƣƣ PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana
z poprawą kondycji fizycznej;
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§7
1.

§5
1.

2.

3.

Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa
w § 4 Statutu, Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.
Spółdzielnia może przystępować do innych organizacji gospodarczych i społecznych,
a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.
Spółdzielnia może tworzyć oraz przystępować do
konsorcjów spółdzielczych, o których mowa w art.
15 b ustawy o spółdzielniach socjalnych4.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
1.

2.

3.

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie
deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni.
Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce
zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą
prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, a także
datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis
składającego deklarację lub podpis osób uprawnionych do reprezentacji składającego deklarację.
Przystępujący może w deklaracji wskazać osobę,
której Spółdzielnia jest zobowiązana po śmierci
wypłacić udziały, w takim wypadku prawo z tego
tytułu nie należy do spadku.
W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały
oraz wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

2.

3.

Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej
dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą
przyjęcia ich w poczet członków Spółdzielni przez
właściwy w sprawie organ Spółdzielni.
Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków
Spółdzielni podejmuje Walne Zgromadzenie nie
później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia
deklaracji5.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz
o uchwale odmawiającej przyjęcia zawiadamia
się na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu
……………………… od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać
uzasadnienie.

§8
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Członek Spółdzielni ma prawo do6:
brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni,
a w szczególności uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu z prawem głosowania,
wybierania i bycia wybieranym do organów
Spółdzielni,
przedstawiania opinii, wniosków i postulatów
w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
zatrudnienia w Spółdzielni stosownie do swoich
kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni – w przypadku osób fizycznych; do zatrudnienia członka stosuje się przepisy Statutu, ustawy o spółdzielniach socjalnych
oraz ustawy Prawo spółdzielcze,
pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
– w przypadku osób fizycznych,
uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej
stanie finansowym, działalności i zamierzeniach
na przyszłość, na żądanie członka informacja taka
winna być udzielona na piśmie,
wglądu do rejestru członków,
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9.

otrzymania odpisu Statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami
lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
10. do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej
działalności.

§9
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Członek Spółdzielni ma obowiązek:
uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,
brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz
uczestniczenia w pracach organów, do których
został wybrany,
dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,
stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz
życzliwości, uczynności i koleżeństwa w stosunku
do innych członków i pracowników Spółdzielni,
wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w Statucie,
ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz
użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

§ 10
1.
2.
3.
4.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:
wystąpienia członka ze Spółdzielni,
wykluczenia członka,
wykreślenia członka z rejestru członków,
śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania
bytu prawnego innego członka.

§ 11
1.

2.

Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za trzymiesięcznym7 wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po
upływie okresu wypowiedzenia.

§ 12
1.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić
w wypadku, gdy z jego winy lub rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da
się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni
lub z dobrymi obyczajami, w szczególności w razie8:
ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków
członkowskich,
umyślnego działania na szkodę Spółdzielni,
ciężkiego naruszenia przepisów Statutu,
uporczywego naruszania postanowień regulaminów i innych uchwał organów spółdzielni,
świadomego działania na szkodę spółdzielni lub
działania wbrew jej interesom,
niewykonywania istotnych zobowiązań wobec
spółdzielni,
poważnego naruszania zasad współżycia społecznego,
uporczywego uchylania się od wykonania istotnych
zobowiązań wobec spółdzielni,
świadomego wprowadzania Spółdzielni w błąd
w celu nabycia określonych uprawnień.

2.

Wykluczenie członka spółdzielni będącego osobą
fizyczną może ponadto nastąpić:
ƣƣ z przyczyn uzasadniających według przepisów
prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
ƣƣ z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na
podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy,
ƣƣ w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia
przez członka istotnych warunków umowy zlecenia
lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy członkiem
a Spółdzielnią.
3.

Wykluczenie na podstawie ust. 2 nie może nastąpić
po upływie miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię
wiadomości o okolicznościach je uzasadniających9.

§ 13
1.

Wykreślenie członka może nastąpić w przypadku
niewykonywania przez niego obowiązków statu-

towych z przyczyn przez niego niezawinionych,
w szczególności w przypadku gdy:
ƣƣ członek będący osobą fizyczną nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok
z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię,
ƣƣ w składzie organów uprawnionych do reprezentacji członka będącego podmiotem lub organizacją,
o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych
(Dz.U. Nr 94, poz. 651) występują braki uniemożliwiające jego działanie.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a nie wlicza się okresu, w którym członek będący osobą
fizyczną nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych
albo w organach władzy państwowej lub samorządu
terytorialnego.

§ 14
1.
2.

3.

Organem właściwym w sprawie wykluczenia albo
wykreślenia członka jest Walne Zgromadzenie10.
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu, zainteresowany członek ma prawo do
złożenia wyjaśnień.
W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu albo
wykreśleniu zainteresowanego członka zawiadamia
się na piśmie o treści uchwały w terminie dwóch
tygodni od jej podjęcia wraz z pouczeniem o prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia
odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie
zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez
niego adresu ma moc prawną doręczenia.

Rozdział IV
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze11
§ 15
1.

Od decyzji lub uchwał Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach między członkiem Spółdzielni
a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu
z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin
do wniesienia odwołania wynosi miesiąc i liczy się
od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz
z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa
odwołania się. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od daty jego wniesienia.
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które
ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien
być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym
terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny
podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.
Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej
uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni
od daty podjęcia uchwały.
Członek może zaskarżyć uchwałę o jego wykluczeniu albo wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni do sądu. W tym wypadku termin do wniesienia
powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia albo wykreślenia wynosi sześć
tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o jego wykluczeniu albo wykreśleniu.
Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez
członka jego praw na drodze sądowej. W wypadku
zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie
wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 16
1.

O decyzjach lub uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić
członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia decyzji lub uchwały, z podaniem jej uzasadnienia.

170
2.

3.

Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę
nakładczą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności
prawnej w formie pisemnej. W przypadku braku
zastrzeżeń wynikających z umowy, pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu
lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać
uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się
członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach
jego niezachowania.
W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego
zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art. 182 § 2,
art. 192 § 1 i art. 200 Prawa Spółdzielczego, Zarząd
Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek
i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to
powinno zawierać uzasadnienie odmowy.

6.

§ 18
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie
członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli
opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

§ 17
1.

2.

3.

4.

5.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania
się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza
sprawami określonymi w § 15, od decyzji Zarządu
w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy
nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Odwołanie wnosi się na piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie
14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego
w § 16 ust. 2 i 3.
Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później
jednak aniżeli w ciągu miesiąca od wniesienia.
Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić
członka na piśmie o uchwale Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od
daty jej powzięcia.
Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania
postępowania wewnątrzspółdzielczego.

Jeśli członek wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania
takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy
i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed
sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie tego odwołania lub upływu
terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym, powoduje przewidziane
w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.

Rozdział V
Wpisowe i udziały członkowskie. Wkłady
§ 19
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz
zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego Statutu.
Wpisowe wynosi …………. zł i powinno być wpłacone w terminie …………….. od daty przyjęcia członka
w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi12.

§ 20
1.
2.
3.

Wysokość udziału wynosi: ………………………13
Członek winien zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział (udziały obowiązkowe)14.
Członek może zadeklarować i wpłacić większą
ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2
(udziały nadobowiązkowe).

4.

5.

6.

Członek zobowiązany jest do uiszczenia wpłat na
udziały w terminie ……………………….15 od daty
przyjęcia go w poczet Spółdzielni. W razie nie wpłacenia w terminie wpłat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe. Ponadto uchwałą Walnego Zgromadzenia członek może być pozbawiony
określonych w § 8 świadczeń Spółdzielni.
Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem
członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na
udziały obowiązkowe określone w ust. 2.
Zwrotu wpłat udziałów nadobowiązkowych określonych w ust. 3 członek może żądać w każdym
czasie. Zwrot tych udziałów następuje na podstawie
oświadczenia członka na piśmie złożonego do Zarządu i uchwały Zarządu podjętej nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
Wypłata środków następuje w ciągu 14 dni od dnia
uchwały Zarządu. Zarząd może w uzasadnionych
przypadkach odmówić zwrotu wpłat udziałów
nadobowiązkowych w trybie określonym powyżej – w takim wypadku zwrot tych wpłat następuje
w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu
tych wpłat16.

§ 21
Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka
wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w całości i jednorazowo,
w terminie ………………………..17 od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 22
1.

2.

Członek Spółdzielni może zadeklarować i wnieść
wkłady pieniężne lub niepieniężne w każdym czasie. Walne Zgromadzenie Członków może ustalić
górną granicę deklarowanych i wnoszonych wkładów. Wkłady te wnosi się w ciągu 30 dni od dnia
ich zadeklarowania.
Wkłady mogą być wnoszone na własność Spółdzielni lub do korzystania z nich przez Spółdzielnię na
podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku:
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ƣƣ wkładów, które przechodzą na własność Spółdzielni – wkłady te są użytkowane przez Spółdzielnię
nieodpłatnie. W przypadku likwidacji Spółdzielni,
wystąpienia Członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, wkładu nie zwraca się i pozostaje on
nadal własnością Spółdzielni;
ƣƣ wkładów, które nie przechodzą na własność Spółdzielni – wkłady te wnoszone są na podstawie
umowy cywilnoprawnej, która każdorazowo określa okres korzystania przez Spółdzielnię z wkładów,
terminy ich zwrotów, a także wzajemne zobowiązana stron dotyczące wkładów. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia Członka lub ustania
członkostwa z innych przyczyn wkłady zwraca się
Członkowi.
3. Wkłady przyjmuje Zarząd, uwzględniając realne potrzeby Spółdzielni. Wcześniej Zarząd może
zapoznać się z opinią rzeczoznawcy dotyczącej
wartości wkładów niepieniężnych. Wkłady niepieniężne mogą stanowić maszyny, urządzenia i narzędzia służące realizacji przedmiotu działalności
Spółdzielni.
4. Członek może wypowiedzieć wkład wniesiony nie
na własność Spółdzielni, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że umowa
zawarta pomiędzy Członkiem a Spółdzielnią przewiduje inny termin. Wypowiedzenie przez Członka członkostwa w Spółdzielni jest równoznaczne
z wypowiedzeniem wkładu.
5. Ponadto wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu
terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub
obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu
świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników
jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych
osób prawnych lub organizacji pozarządowych.
6. Członek, który uzyskał środki z funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem
na utworzenie bądź przystąpienie do spółdzielni
socjalnej, obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do Spółdzielni. Wkład ten członek
zobowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania.
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7.

8.

Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa
w ust. 6 stanowi własność Spółdzielni. Spółdzielnia
staje się właścicielem wkładu z chwilą jego przejęcia. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych
przyczyn wkładu tego nie zwraca się i pozostaje on
nadal własnością Spółdzielni.
Przez wkład do Spółdzielni, o którym mowa w ust.
6, rozumie się wkłady pieniężne lub niepieniężne.
Wartość wkładów niepieniężnych wycenia się na
zasadach rynkowych na dzień przejęcia ich przez
Spółdzielnię.

§ 25
1.
2.
3.

4.

Rozdział VI
Organy Spółdzielni

5.

§ 23
Organami Spółdzielni są:
ƣƣ Walne Zgromadzenie;
ƣƣ Zarząd;
ƣƣ Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu.

Walne Zgromadzenie
§ 24
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem
Spółdzielni.
Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może
zastępować więcej niż jednego członka.
Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że
Spółdzielnia liczy nie więcej niż dziesięciu członków.
Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na
ilość posiadanych udziałów.
Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem
na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również
członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie
spółdzielczej umowy o pracę.
Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
wybór i odwoływanie członków Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji,
rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie
sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych
oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach
i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz podejmowanie uchwał
w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz
nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania
do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się
Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu,
uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,
uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na
podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą
oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 7a
ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni,
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwał Rady,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu, podejmowanie
uchwał w przedmiocie wykluczenia albo wykreślenia członków Spółdzielni,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia
w poczet członków Spółdzielni.

§ 26
1.
2.

3.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej
raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na
żądanie przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej
jednak niż trzech członków Spółdzielni, jak również na żądanie Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania
Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na
piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie,
aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od
dnia wniesienia żądania.

§ 27
1.

2.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków, związek
rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w taki sposób, aby
zawiadomienie dotarło co najmniej tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie
można dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w innej zwyczajowo przyjętej formie, w ten
sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie
zawiadomienia oraz je utrwalić.
Uprawnieni w myśl § 26 ust. 2 do żądania zwołania
Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego
obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem
najpóźniej na ……………………..………………18 przed
terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 28
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały
jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
podanym do wiadomości zgodnie z § 27.

§ 29
1.

O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego
Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
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2.

Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów
osób uprawnionych do głosowania.

§ 30
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub
jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego
i sekretarza Walnego Zgromadzenia, którzy kierują jego obradami, a także sporządzają i podpisują
protokół.

Zarząd
§ 31
1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 32
1.

Zarząd składa się z od 1 do 3 osób19, w tym prezesa,
wiceprezesa i członka, wybieranych imiennie przez
Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:
ƣƣ posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
ƣƣ nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne lub przestępstwo określonego w ustawie Kodeks karny skarbowy.
3. Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone
limitami na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenia
wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie20.
4. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni
Rada Nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania Walne Zgromadzenie, nawiązuje stosunek
pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
albo umowy o pracę21.
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§ 33
1.
2.
3.

4.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje
jego posiedzenia.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na pół roku22.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego
członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu23.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół
podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na
posiedzeniu.

§ 34
1.

2.

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składa Prezes zarządu
samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli za spółdzielnię składają
dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu
i pełnomocnik24.
Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu
lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania
czynności prawnych związanych z kierowaniem
bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej
wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Udzielenie tego pełnomocnictwa nie wymaga
zgody Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia
Członków25.

2.

§ 37
1.
2.

3.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad
działalnością Spółdzielni.

1.

2.
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

§ 36
1.

Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Do Rady mogą
być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do

Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
Przed upływem kadencji członek Rady może być
odwołany przez Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto
w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia
jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie może wybrać nowego członka Rady na czas do
końca jej kadencji.

§ 38

Rada Nadzorcza
§ 35

Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem
Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
Radę Nadzorczą powołuje się tylko wtedy, gdy liczba
członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje
wykonuje Walne Zgromadzenie26.

ƣƣ
ƣƣ

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
uchwalanie planów gospodarczych i programów
działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej oraz
działalności w sferze działań pożytku publicznego;
nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:
badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań
finansowych,
dokonywanie okresowych ocen wykonania przez
Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej
członków,
przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni
i jej członków,
kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony środowiska,
kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej
jednostki organizacyjnej,

ƣƣ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
ƣƣ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
ƣƣ nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
ƣƣ uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni
lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu
wniosków z lustracji,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę
sprawozdań finansowych,
4. reprezentowanie Spółdzielni przez sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
z powództwa Zarządu,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę
sprawozdań finansowych;
6. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach, chyba, że
Statut stanowi inaczej. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią
upoważnionych29.
7. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza
może żądać od Zarządu, członków i pracowników
Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
8. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu
Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.
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2.

§ 40
1.

2.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

§ 41
1.
2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku27.
Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej,
posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 30
dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 42
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania
uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności
może określić regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.

Rozdział VII
Zasady finansowe Spółdzielni
§ 41
1.

§ 39
1.

Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Jednakże na
żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.

2.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy trwa od dnia rejestracji Spółdzielni w Krajowym
Rejestrze Sądowym do dnia 31 grudnia ……………
roku28.
Działalność spółdzielni może zostać wsparta ze
środków budżetu państwa lub środków budżetu
jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art.
15 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także
z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
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§ 42

Rozdział VIII

1.

Łączenie się, podział, likwidacja
i upadłość Spółdzielni.

2.
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania
całym majątkiem.
Spółdzielnia tworzy:
fundusz udziałowy,
fundusz zasobowy,
fundusz wzajemnościowy, w przypadku, o którym
mowa w ust. 6
fundusz inwestycyjny,
fundusz reintegracyjny,

ƣƣ …………………………………29
3.

Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz pokrywa się je z funduszu
udziałowego i innych funduszów własnych w następującej kolejności – …………………………….31
4. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:
ƣƣ zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej
niż 20%;
ƣƣ cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych – nie mniej niż 30%;
ƣƣ fundusz wzajemnościowy, z zastrzeżeniem ust. 6 32.
5. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie
funduszu udziałowego, jak również nie może być
przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
6. Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust.
4 pkt 3, jest tworzony przez Spółdzielnię w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum
spółdzielczego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Statutu,
z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art.
15b ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych33.

§ 43
Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni
następuje w wypadkach i na zasadach określonych
w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz Prawie
spółdzielczym.

17 7

IV. 4 .
Przypisy
1. Można dodać taki zapis w przypadku, kiedy członkiem Spółdzielni jest jednostka samorządu terytorialnego, która powierza Spółdzielni zadania użyteczności
publicznej w ramach procedury „In house”.
2. Jest to szerokie pojęcie działalności Spółdzielni, którą może prowadzić (nie musi w pełnym zakresie wymienionym tutaj) Nie ma potrzeby ograniczania przedmiotu
działalności Spółdzielni.
3. Więcej o klasyfikacji kodów PKD można znaleźć tutaj:
www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/
zakladam-firme/kod-pkd.-wybor-wlasciwego-kodu-pkd-dzialalnosci; Tutaj można znaleźć wyszukiwarkę
kodów PKD: www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/-/pkds/
list?q=#9788
4. Możliwość tworzenia oraz przystępowania do konsorcjów, a także tryb ich powoływania i działania określa art. 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych, który
wszedł w życie 31 marca 2018 roku.
5. Wybór organu, który przyjmuje w poczet członków
Spółdzielni (tj. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
bądź Zarząd Spółdzielni) oraz określenie terminu podjęcia uchwały (decyzji o przyjęciu w poczet członków przez
dany organ), zależy od decyzji przyjmującego/zmieniającego statut, (czyli Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni). Powyższy zapis jest przykładem.
6. Zaleca się, aby w odrębnych dokumentach, np.
umowie o pracę lub regulaminie pracy, Spółdzielnia
zawarła zapisy dotyczące praw i obowiązków członków
wynikające ze statutu, które mają zastosowanie również
do pracowników Spółdzielni, np. przestrzeganie zasad
współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności
i koleżeństwa w stosunku do innych członków i pracowników Spółdzielni lub dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni.
7. Okres wypowiedzenia określa sama Spółdzielnia
w statucie. Ustawodawca nie narzuca terminu wypowiedzenia, wskazuje jedynie, że należy taki termin zawrzeć
w statucie Spółdzielni. Oznacza to, że w statucie może
znaleźć się zapis np. o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, bądź np. o rocznym terminie wypowiedzenia.
8. Zgodnie z art. 24 par. 2 ustawy Prawo spółdzielcze,
Statut określa przyczyny wykluczenia członka ze Spółdzielni. Przedstawiony tutaj katalog przyczyn wyklucze-

nia (ust. 1 i 2) jest propozycją, która może zostać rozszerzona bądź zawężona w statucie Spółdzielni.
9. Przyczyny, o których mowa w ust. 2 są przyczynami
określonymi w art. 193 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze
i stosuje się do nich termin jednego miesiąca.
10. Zgodnie z art. 24 par. 4 ustawy Prawo spółdzielcze,
organem właściwym do wykluczenia członka jest albo
Walne Zgromadzenie albo Rada Nadzorcza. Statut
określa, który z tych organów podejmuje decyzję
o wykreśleniu.
11. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, niektóre elementy postępowania wewnątrzspółdzielczego mogą
zostać określone w statucie Spółdzielni. W szczególności dotyczy to art. 24 oraz 32 ustawy Prawo spółdzielcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Spółdzielnia
w statucie.
12. Decyzję o wysokości wpisowego oraz o terminie
jego wniesienia określa Spółdzielnia w statucie. Może
to być np. taki zapis: Wpisowe wynosi 100,00 zł i powinno być wpłacone w terminie 30 dni od daty przyjęcia
członka w poczet członków Spółdzielni.
13. Decyzję o wysokości udziału podejmuje Spółdzielnia w statucie. Udział winien być pokryty w formie
pieniężnej
14. Zgodnie z art. 20 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze,
Statut może zobowiązać członków Spółdzielni do zadeklarowania większej ilości udziałów.
15. Decyzję o terminie wniesienia udziału/ów podejmuje Spółdzielnia w statucie.
16. Do decyzji Spółdzielni w statucie.
17. Decyzję o terminie i sposobie zwrotu podejmuje
Spółdzielnia w statucie. Wynika to z art. 5 par. 1 pkt 3
oraz art. 21 ustawy Prawo spółdzielcze.
18. Termin do decyzji Spółdzielni w statucie (art. 40 par.
2 ustawy Prawo spółdzielcze).
19. Wynika to z art. 49 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze.
Spółdzielnia w statucie może swobodnie kształtować
skład i liczbę członków Zarządu.
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20. Wymóg związany z definicją przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
21. Wynika to z art. 11b ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wszedł w życie 31 marca 2018 roku.

31. Do decyzji Spółdzielni w statucie, zgodnie z art. 90
par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

22. Do decyzji Spółdzielni w statucie.

33. Wynika to ze zmienionego art. 10 ust. 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych, który wszedł w życie
31 marca 2018 roku.

23. Do decyzji Spółdzielni w statucie.
24. Wynika to z art. 54 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze.
25. Do decyzji Spółdzielni, zgodnie z art. 55 par. 2 ustawy Prawo spółdzielcze.
26. Do decyzji Spółdzielni w statucie, zgodnie z art. 7
ust. 2 Ustawy o spółdzielcach socjalnych.
27. Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać w trakcie działania Spółdzielni. W przypadku niepowołania Rady
nadzorczej, jej obowiązki przejmuje Walne Zgromadzenie. W takim wypadku, wszelkie czynności prawne pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu (np. zawarcie
umowy najmu lokalu czy użyczenia samochodu) wymagają zgody Rady/Walnego Zgromadzenia.
28. Do decyzji Spółdzielni w Statucie.
29. Do decyzji Spółdzielni w statucie. W przypadku,
kiedy Spółdzielni zarejestrowała się po 1 lipca danego
roku, może podjąć decyzję o wydłużeniu pierwszego
roku obrachunkowego do 31 grudnia następnego roku
(np. jeśli Spółdzielni zarejestrowała się 30 listopada
2018 roku, to pierwszy rok obrachunkowy może trwać
do 31 grudnia 2019 roku). Należy przy tym zauważyć, że
w takim wypadku pierwsze sprawozdanie finansowe
wymagane przepisami będzie składane za okres od 30
listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku i może to
nie być wskazane ze względu na sytuację Spółdzielni.
30. Wskazane tu fundusze od pkt 3 są przykładem.
Spółdzielnia, zgodnie z art. 78 par. 2 ustawy Prawo spółdzielcze może dowolnie tworzyć fundusze przewidziane w statucie. Przykładem takich funduszów mogą być:
Fundusz inwestycyjny,
Fundusz reintegracyjny,
Fundusz szkoleniowy,
Fundusz socjalny
Decyzja w tym zakresie należy do Spółdzielni w statucie

32. Wynika to ze zmienionego art. 10 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych, który wszedł w życie 31
marca 2018 roku.
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5. PROCEDURA ZMIAN
STATUTU SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ
wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2494)

1.

2.

3.

Termin wejścia w życie przepisów: 31 marca 2018
roku, z wyjątkiem art. 17a zmienianej ustawy (kwestia zwolnienia z opłacania składek na KRS w przypadku przynależności do OZRSS: 17a. Spółdzielnia
socjalna, która przynależy do właściwego związku
rewizyjnego, zwolniona jest ze składek określonych
w art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze), który wszedł w życie 1 stycznia
2018 roku;
Każda spółdzielnia socjalna ma obowiązek do końca września 2018 roku dostosować swój statut do
przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach
socjalnych. Wynika to z art. 6. ustawy zmieniającej:
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych
w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
Obowiązek zmiany statutu ciąży na walnym zgromadzeniu spółdzielni socjalnej.
Kwestię tę reguluje art. 12a ustawy Prawo spółdzielcze:
§ 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały
walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3
głosów.

§ 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie
statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej
podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.
§ 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Należy zatem zwołać zgodnie z obowiązującym statutem spółdzielni (i ustawami) walne zgromadzenie
spółdzielni, które podejmie uchwałę o zmianie statut
spółdzielni (przykładowe dokumenty walnego zgromadzenia znajdują się w załączeniu).
5. Dokumenty, które należy wysłać do sądu rejestrowego (odpowiedni wydział gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym) w związku
ze zmianą statutu spółdzielni:
ƣƣ Formularz KRS Z5 – w jednym oryginalnym egzemplarzu, podpisany na końcu przez osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni (zgodnie ze
sposobem reprezentacji, czyli np. dwóch członków
Zarządu albo prezesa w przypadku jednoosobowego
Zarządu);

4.

Przykładowy formularz w załączeniu – należy
zwrócić szczególną uwagę na punkt 45 formularza KRS Z5: ZMIANA STATUTU; w tym punkcie
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należy podać zmienione paragrafy statutu i datę
podjęcia uchwały, np. w ten sposób:
§ 2, 4, 17 oraz 35 STATUTU ZMIENIONY
UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW DNIA 31 MAJA 2018 ROKU;
ƣƣ Protokół walnego zgromadzenia członków - dwa
oryginalne egzemplarze do Sądu - podpisane przez
przewodniczącego walnego zgromadzenia i sekretarza walnego zgromadzenia na końcu oraz dwóch
członków Komisji skrutacyjnej na końcu;
ƣƣ Lista obecności walnego zgromadzenia członków
- dwa oryginalne egzemplarze do Sądu podpisane
przez wszystkich obecnych na zabraniu;
ƣƣ Uchwały walnego zgromadzenia – dwa oryginalne

egzemplarze do Sądu podpisane przez przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia;
ƣƣ Statut po zmianach – dwa oryginalne egzemplarze
do Sądu – wszystkie podpisane przez przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
6.
Należy zwrócić uwagę, że, w odniesieniu do powyższej procedury, poszczególne jej elementy
mogą się nieznacznie różnić od praktyki funkcjonowania konkretnego Sądu rejonowego (np.
zdarza się, że Sąd wymaga 3 oryginalnych egzemplarzy statutu).
7.
Jakie zmiany należy wprowadzić? W poniższej tabeli przedstawiono propozycję zapisów, z podziałem na zapisy obligatoryjne i fakultatywne.

Lp

Propozycja zapisu w statucie

Zapis obligatoryjny/
fakultatywny

Podstawa

1.

Celem działania spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu
o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne)
– w spółdzielniach zakładanych przez
osoby fizyczne również, chyba że nie
mamy i nie zamierzamy zatrudniać
nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 1 ustawy.

2.

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków oraz
pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4
ust. 1, przez co należy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej członków
oraz pracowników spółdzielni socjalnej,
będących osobami, o których mowa w art.
4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne)
– w spółdzielniach zakładanych przez
osoby fizyczne również, chyba że nie
mamy i nie zamierzamy zatrudniać
nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 2 ustawy.
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3.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić
działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby
prawne) – w spółdzielniach zakładanych przez osoby fizyczne również,
chyba że nie mamy i nie zamierzamy zatrudniać nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 3 ustawy.

4.

Spółdzielnia może używać nazwy skróconej, tj. Spns. s. ……

Fakultatywny.

Tutaj można podać
skróconą nazwę Spółdzielni. Wynika to z art.
3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych
Np. pełna nazwa brzmi
„Wielobranżowa Usługowo - Handlowa Łódzka Spółdzielnia Socjalna
Robotnik”, w takim
wypadku skrót nazwy
może brzmieć: „Spn. s.
Robotnik”.

5.

Dodanie do kategorii członków/pracowników mogących należeć do spółdzielni:
ƣƣ osoby, o których mowa w art. 49 pkt
7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
ƣƣ osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące
innej pracy zarobkowej,
ƣƣ osoby usamodzielniane, o których
mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217).

Fakultatywne – ważne, jeżeli
mieliśmy w statucie wymienione
konkretne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Umożliwi to
bardziej elastyczne przyjmowanie
nowych członków.

Art. 4 ust. 1 pkt. 7
Jeżeli mieliśmy ogólny
zapis o osobach zagrożonych wykluczeniem
zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych
to nie ma powodu do
zmiany.

6.

Osoby zatrudnione zgodnie z art. 5a
ustawy o spółdzielniach socjalnych mogą
zostać przyjęte w poczet członków spółdzielni zgodnie z procedurą przyjmowania członków wskazaną w par. …. statutu
w każdym czasie.

Fakultatywne – dotyczy spółdzielni
zakładanej przez osoby prawne. Jeżeli statut przewidywał taką możliwość
albo nie określał jednoznacznie, że
można zostać tylko członkiem po 12
miesiącach, można to skorygować,
o ile uznane będzie za potrzebne.

Art. 5a ust. 2.
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7.

Spółdzielnia może tworzyć oraz przystępować do konsorcjów spółdzielczych, o których mowa w art. 15 b ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Fakultatywny.

Możliwość tworzenia
oraz przystępowania do konsorcjów,
a także tryb ich powoływania i działania
określa art. 15b ustawy o spółdzielniach
socjalnych, który
wchodzi w życie
31 marca 2018 roku.

8.

Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa
w ust. ………….. statutu, jest tworzony
przez Spółdzielnię w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum
spółdzielczego, o którym mowa w § 5
ust. 3 Statutu, z przeznaczeniem na cele,
o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych.

Obligatoryjny.

Wynika to ze zmienionego art. 10 ust.
3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31
marca 2018 roku.

9.

Do właściwości Walnego Zgromadzenia
należy: (…)
uchwalenie regulaminu, o którym mowa
w art. 7a ust. 5 ustawy o spółdzielniach
socjalnych.

obligatoryjny w przypadku spółdzielni tworzonych przez osoby prawne
lub gdy liczba członków spółdzielni
socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących członkami.

Zmiana wprowadzona zgodnie z przepisem art. 7a ust. 5
ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31
marca 2018 roku.

10.

Wynagrodzenia kadry zarządzającej są
ograniczone limitami na podstawie uchwał
walnego zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są
ograniczone limitami, tj. nie przekraczają
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fakultatywny.

Wymóg związany
z definicją przedsiębiorstwa społecznego,
zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.

11.

Z członkami Zarządu zatrudnianymi
w Spółdzielni Rada Nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania Walne Zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo
umowy o pracę.

Fakultatywny.

Wynika to z art. 11b
ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31
marca 2018 roku.

183

IV. 5.

12.

Spółdzielnia tworzy:
ƣƣ fundusz udziałowy,
ƣƣ fundusz zasobowy,
ƣƣ fundusz wzajemnościowy,
w przypadku, o którym mowa
w ust. …………………………
ƣƣ fundusz inwestycyjny,
ƣƣ fundusz reintegracyjny,
ƣƣ …………………………………

Fakultatywny/ obligatoryjny
w przypadku funduszu wzajemnościowego.

Wskazane tu fundusze
od pkt 3 są przykładem.
Spółdzielnia, zgodnie
z art. 78 par. 2 ustawy
Prawo spółdzielcze może
dowolnie tworzyć fundusze przewidziane w statucie. Przykładem takich
funduszów mogą być:
1. fundusz inwestycyjny,
2. fundusz reintegracyjny,
3. fundusz szkoleniowy,
4. fundusz socjalny
Decyzja w tym zakresie
należy do Spółdzielni
w statucie.

13.

Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego,
a w części przekraczającej ten fundusz
pokrywa się je z funduszu udziałowego
i innych funduszów własnych w następującej kolejności – …………………………….

Fakultatywny – w przypadku strat.

Do decyzji Spółdzielni
w statucie, zgodnie z art.
90 par. 1 ustawy Prawo
spółdzielcze.

14.

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi
na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:
1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie
mniej niż 20%;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3
ustawy o spółdzielniach socjalnych – nie
mniej niż 30%;
3) fundusz wzajemnościowy, z zastrzeżeniem ust …………….

Obligatoryjny.

Wynika to ze zmienionego art. 10 ust. 1
ustawy o spółdzielniach
socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca
2018 roku.

Powyższe zapisy to propozycja. Dodatkowo należy pamiętać, że w konkretnych statutach spółdzielni mogą
znajdować się szczegółowe zapisy związane z nowymi przepisami, które należy przeanalizować i odświeżyć (np.
zapisy szczegółowe dotyczące likwidacji spółdzielni socjalnej)

6. REGULAMIN
UDZIELANIA
BEZZWROTNEGO
WSPARCIA
FINANSOWEGO
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

Wielkopolski Ośrodek
Ekonomii Społecznej
Poznań – Konin
1 lutego 2017 roku
1.

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy
w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, zwany
dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady
udzielania wsparcia finansowego (dotacji) uprawnionym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi horyzontalnymi.
Regulamin określa m.in. typy przedsięwzięć, na
które będą przyznawane dotacje, grupę docelową,
zakres podstawowych dokumentów niezbędnych
na etapie przyznawania dotacji, zasady ubiegania
się o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz procedurę odwoławczą.

§1
Słownik pojęć
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
2.

przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94,
poz. 651, z późn. zm.);
3. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
ƣƣ CIS i KIS;
ƣƣ ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239
z późn. zm.);

5.

podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku
z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją
bytu działalności komercyjnej. Grupę
tę można podzielić na następujące podgrupy:
ƣƣ organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące
działalność gospodarczą, z której zyski wspierają
realizację celów statutowych;
ƣƣ spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj.
spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21,
z późn. zm.);
ƣƣ spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot,
który spełnia łącznie poniższe warunki:
1.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn.
zm.), której celem jest:
integracja społeczna i zawodowa określonych
kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia
tych osób:
zatrudnienie co najmniej 50%:
osób bezrobotnych lub
osób z niepełnosprawnościami, lub
osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r.
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1.

2.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

o spółdzielniach socjalnych, lub
zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
lub realizacja usług społecznych świadczonych
w społeczności lokalnej, usług opieki
nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie
z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej
i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co
najmniej 30%;
jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub
nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go
na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co
oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni,
akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone
limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co
najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji
zatrudnienia określonych w lit. a.
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Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana
w niniejszym Regulaminie tożsama jest z definicją
wskazaną w rozdziale 3 pkt. 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Zakres podmiotowy wsparcia:
1.

Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonym
przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne,
może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych
miejsc pracy dotyczy poniżej wskazanych osób:
ƣƣ osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od
rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia
doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych
w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, określonej w Wytycznych lub
ƣƣ osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego
na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie
miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na
podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą
działalność gospodarczą w momencie złożenia
wniosku o przyznanie dotacji, z wyjątkiem:
ƣƣ osób ubogich pracujących – takich, które wykonują
pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy
społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj.
której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej lub

ƣƣ osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, lub
ƣƣ osób, o których mowa w pkt 1 lit. b.
3. Realizator w ramach projektu wspiera osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, w tym
w szczególności osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Realizator monitoruje
ilość miejsc pracy stworzonych w ramach projektu dla
wyżej wymienionych osób.
4. Osoby bezrobotne – osoby bezrobotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj.
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia
pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby
bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane
jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi (taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko,
niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku
z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną).
5. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych - osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu
50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej
pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

ƣƣ osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
ƣƣ osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
ƣƣ osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
ƣƣ osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
ƣƣ rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
ƣƣ osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
ƣƣ osoby niesamodzielne;
ƣƣ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
ƣƣ osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
ƣƣ osoby korzystające z PO PŻ.
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IV.6.
Nowe miejsce pracy w nowo utworzonym
przedsiębiorstwie społecznym:

Poprzez nowe miejsce pracy w nowo utworzonym
przedsiębiorstwie społecznym na potrzeby niniejszego działania (§ 3 ust. 1 lit. a i c) rozumie się miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której mowa
w ust. 3, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia
nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie
finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej
(bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej.
W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą
zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy
może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po
stronie pracownika.
Nowe miejsce pracy w istniejącym
przedsiębiorstwie społecznym:
Poprzez nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (definicja – ust. 5) na potrzeby niniejszego działania (§ 3 ust. 1 lit. b) rozumie
się miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której
mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, spółdzielczej umowy o pracę
w wymiarze pełnego etatu lub na podstawie umowy
cywilno-prawnej z wymiarem czasu pracy odpowiadającym miesięcznemu wymiarowi godzinowemu pełnego etatu oraz co najmniej minimalnym
wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12 miesięcy w przedsiębiorstwie społecznym
od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego
stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż
termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej
powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji)
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– co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia
pomostowego w formie finansowej. W tym czasie
zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na
nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.
Istniejące przedsiębiorstwo społeczne – za istniejące
przedsiębiorstwo społeczne uznaje się:
1.

2.

w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES, ale bez
uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego
w formie finansowej – podmiot, który w momencie
przystąpienia do projektu spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego lub
w przypadku podmiotów utworzonych w ramach
projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub
wsparcia pomostowego w formie finansowej - podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Beneficjent pomocy:
Podmiot ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwo społeczne, który otrzymał decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na
utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne i z którym Realizator zawarł Umowę o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii
społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i/lub zawarł Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego
(usługi towarzyszące).
Uczestnik projektu:

1.

Poprzez uczestnika projektu na potrzeby niniejszego działania rozumie się:
Osoby fizyczne bądź osoby prawne tworzące grupę

2.

3.

inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego
przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem w jego
ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych
w § 1 ust. 3;
Podmiot ekonomii społecznej zainteresowany przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla
osób wskazanych w § 1 ust. 3;
przedsiębiorstwo społeczne zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych
w § 1 ust. 3.

Grupa inicjatywna:
Poprzez grupę inicjatywną na potrzeby niniejszego
działania rozumie się uczestników projektu (osoby fizyczne bądź prawne), które w toku wsparcia Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej wypracowują założenia co do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego
(utworzenie przedsiębiorstwa społecznego).
Dotacja:
Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowym lub istniejącym
przedsiębiorstwie społecznych bądź w podmiocie
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo
społeczne.
Wsparcie pomostowe:

1.

2.

Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji
polegają na:
podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności
potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności
związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania
przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa
i samego przedsiębiorstwa społecznego;
dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli
danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym)
– fakultatywnie dla poszczególnych przedsię-

biorstw społecznych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb;
3. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania
i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej lub
w formie zindywidualizowanych usług, o których
mowa w lit. a. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego
wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są
dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej:
ƣƣ jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy
jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może
być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem łącznie poniżej wskazanych
zasad trwałości:
ƣƣ zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy.
Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od
dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska
pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest
późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego
w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie
finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy
od zakończenia wsparcia pomostowego w formie
finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku
pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym
miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
ƣƣ zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech
przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa
w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020,
przez okres, o którym mowa w pkt powyżej;
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ƣƣ jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak
nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
ƣƣ przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone
w oparciu o stosunek pracy powstały na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na
wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.
Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES):
Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację,
świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia
ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
(KPRES):
Program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady
Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M. P. poz. 811),
określający cele i kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.
Subregion koniński:

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Poniżej wymienione powiaty województwa
wielkopolskiego:
koniński,
miasto Konin,
kolski,
słupecki,
turecki,
gnieźnieński,
wrzesiński.
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Projekt:
Projekt pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15
Strona internetowa projektu: www.woes.pl
Adres mailowy do kontaktu w sprawie projektu:
woes@spoldzielnie.org, biuro@spoldzielnie.org
Realizator (Operator wsparcia finansowego):
Podmiot pod nazwą „Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych” z siedzibą w Poznaniu,
realizujący projekt i jednocześnie prowadzący
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej
Jakości (OWES) – posiadający zaświadczenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej numer 06/15
z dnia 23 lipca 2015 roku.
Adres Realizatora: ul. Górecka 115/1,
61-475 Poznań
Numer telefonu Realizatora: 61 887 11 66.

§2
Cel działania
1.

Regulamin określa zasady udzielania przez Realizatora
w ramach projektu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) dla osób o których mowa w § 1 ust. 3 pkt
1, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 pkt 2:
ƣƣ poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw
społecznych;
ƣƣ tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych;
ƣƣ tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwa społeczne.

oraz usług towarzyszących przyznawaniu dotacji,
polegających na:
ƣƣ podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności
związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania
przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa
i samego przedsiębiorstwa społecznego;
ƣƣ dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli
danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym) –
fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw
społecznych, w zależności od ich indywidualnych
potrzeb;
ƣƣ pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania
i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej
lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a. Zakres i intensywność wsparcia
pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także
jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego,
są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego.
Szczegółowy zakres wsparcia pomostowego reguluje § 9 i 10 Regulaminu;
ƣƣ W ramach niniejszego działania zakłada się tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw
społecznych w szczególności w kluczowych sferach
rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 12
sierpnia 2014 roku, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych
w strategii rozwoju województwa i w regionalnym
programie rozwoju ekonomii społecznej.
ƣƣ W wyniku przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne zmianie ulega
status podmiotu ekonomii społecznej, tj. powstaje
nowe przedsiębiorstwo społeczne (posiadające numer KRS, NIP oraz REGON przekształcanego pod-

miotu ekonomii społecznej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące
tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych).
ƣƣ Realizator monitoruje status oraz sytuację przedsiębiorstwa społecznego (w tym w szczególności sytuację finansową oraz trwałość i poziom zatrudnienia
w przedsiębiorstwie społecznym) zgodnie z celem
niniejszego działania, niniejszym Regulaminem,
Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 roku, a Beneficjent pomocy zobowiązany jest do współpracy
i udostępnienia wszelkich z tym związanych danych.
ƣƣ Preferowaną formą zatrudnienia w ramach miejsc
pracy utworzonych z dotacji dla osób, o których
mowa w § 1 ust. 3 jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę.
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1.

2.

§3
Zasady ogólne ubiegania się o wsparcie

1.

2.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się
następujący uczestnicy projektu:
Grupy inicjatywne, które w ramach projektu złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o zarejestrowanie
w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, który
będzie spełniał warunki przedsiębiorstwa społecznego, i w ramach tego przedsiębiorstwa społecznego
utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których
mowa w § 1 ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że umowa
o wsparcie zostanie zawarta pomiędzy Realizatorem
a nowo utworzonym przedsiębiorstwem społecznym
(tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych);
Istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla
osób, o których mowa w § 1 ust. 3 (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych);

3.

Istniejące podmioty ekonomii społecznej, które
w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy
dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, wyłączenie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwa społeczne, z tym zastrzeżeniem,
że przed zakończeniem korzystania ze wsparcia
pomostowego przekształcą się w przedsiębiorstwo
społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych
w przedsiębiorstwa społeczne).
Wsparcie finansowe może zostać przyznane po
spełnieniu niżej wymienionych wymogów:
zaliczenie bloku szkoleniowo – doradczego w minimum 75% wymiaru godzin – co zostało potwierdzone podpisami na listach obecności w dziennikach szkoleń oraz na kartach usług doradczych,
złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego i podpisanego Wniosku o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu, w jednym oryginalnym egzemplarzu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej,
wraz z pisemnym oświadczeniem osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku
pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020, którego wzór stanowi Załącznik
nr 7 do Regulaminu wraz z – w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa
społecznego – dokumentami i dodatkowymi wyjaśnieniami związanymi z planowaną działalnością
(w szczególności w zakresie zagadnień związanych
z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami
na działalność),
w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej pod
warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przed-
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5.

6.

7.

8.

9.

siębiorstwo społeczne – do Wniosku o udzielanie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne
– załączenie sprawozdania finansowego za ostatni
zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji
finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami
publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia
społeczne (ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji
finansowej podmiotu na dzień składania Wniosku.
Ponadto – w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego – oświadczenie wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie
cech i kryteriów przedsiębiorstwa społecznego,
uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków (minimum 60% = 72 punkty) – z tym zastrzeżeniem, że w każdej z kategorii oceny oznaczonych
cyfrą rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu Wnioskodawca musi otrzymać minimum 60% punktów,
w przypadku utworzonego nowego przedsiębiorstwa społecznego – zarejestrowaniu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa z siedzibą na terenie Subregionu
konińskiego.
w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy
w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym –
posiadania siedziby lub wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej na terenie Subregionu konińskiego.
w przypadku podmiotu ekonomii społecznej,
pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu
w przedsiębiorstwo społeczne – posiadania siedziby lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na
terenie Subregionu konińskiego.
oświadczenie Realizatorowi w zakresie uruchomienia/prowadzenia działalności gospodarczej nie
wykluczonej ze wsparcia w ramach WRPO 2014+
– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
uzyskaniu pozytywnej pisemnej decyzji Realizatora
o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych

bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne oraz zawarciu Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Decyzja Realizatora o udzieleniu
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 § 1 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

1.
2.
3.

Bezzwrotne wsparcie finansowe przewidziane w ramach projektu mogą otrzymać uczestnicy projektów realizowanych przez akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu
województwa wielkopolskiego, po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
zakwalifikowani do projektu,
spełniający warunki wskazane w ust. 1,
spełniający warunki określone w ust. 2 lit. a, a warunki te zostały spełnione w ramach jednego z projektów OWES z terenu województwa wielkopolskiego
lub Realizatora w ramach działania 7.2.2 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie
ekonomii społecznej lub w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2
Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.
W przypadku wskazanym w ust. 3, Realizator może
podjąć decyzję o uznaniu dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w ust.
2 lit. a i może włączyć uczestnika do projektu na

etapie składania wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe. Zapisy niniejszego ustępu stosuje
się odpowiednio do zasad przyznawania wsparcia
pomostowego.
W sprawach dotyczących uznania działania OWES
z innych subregionów w tym zakresie Realizator
utrzymuje kontakt z OWES właściwym dla miejsca
realizacji wsparcia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym ustępem
zastosowanie mają pozostałe zapisy Regulaminu.

§4
Dotacja – zasady ogólne
1.

Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków
niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:
ƣƣ przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy;
ƣƣ podmiotu ekonomii społecznej (PES) w związku
z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo
społeczne.
2. Realizator informuje uczestników projektu o planowanym terminie składania wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej
projektu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
i uzgodniony z uczestnikami projektu w zgodzie
z ust. 15,
3. Ogłoszenie zawiera m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia naboru, który nie może być krótszy niż
10 dni, miejsce przyjmowania dokumentów oraz
formy składania wniosków.
4. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego
nowego miejsca pracy dla osób wskazanych w § 1
ust. 3 w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne,
wynosi 24 000,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji
uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Realizatora za kwalifikowane i nie może przekroczyć sześciokrotności prze-
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ciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5. Maksymalna kwota dotacji:
Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać
maksymalnie:
ƣƣ trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy tworzeniu przedsiębiorstwa
społecznego lub przekształceniu PES w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z utworzeniem miejsc
pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, lub
ƣƣ maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie
miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust.
3, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych
w okresie trwałości:
– trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości
wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania
dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin
utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin
przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia
wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej
6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co
najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo
utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie
z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
– trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa
społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26
Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, przez okres, o którym mowa w pkt powyżej;
zaś po upływie tego okresu przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy
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ƣƣ przy czym maksymalna kwota dotacji na stworzenie
jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Realizator przewiduje w ramach projektu następującą maksymalną alokację środków na dotacje:
ƣƣ na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych
– 133 nowe miejsca pracy, tj. 133 x 24 000,00 zł
= 3 192 000,00 zł,
ƣƣ na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych
– 67 miejsc pracy, tj. 67 x 24 000,00 zł
= 1 608 000,00 zł.
7. Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczane jest
na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:
ƣƣ składników majątku trwałego, w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (t. j. Dz.
U z 2013 r. poz. 330. z późn. zm.), ujętych w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych
i Prawnych, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia
i ochrony, w przypadku, kiedy zachodzi taka konieczność.

–

–

–

Zakup używanych środków trwałych jest możliwy
pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik 30
do regulaminu, o tym, że:
środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy
i standardy,
cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu
i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez
Beneficjenta pomocy (w przypadku nieruchomości
10 lat) środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/
sprzedającego.

ƣƣ wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny
sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia. Wyposażenie
powinno zostać wpisane do ewidencji wyposażenia
prowadzonej przez Beneficjenta pomocy;
ƣƣ dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń), pod
warunkiem, że koszty te pozostają w bezpośrednim
związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. Zakup robót budowlanych
będzie kwalifikowany na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru robót;
ƣƣ aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na
aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu
produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). Aktywa obrotowe mogą
stanowić maksymalnie 20% wartości dofinansowania. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach,
związanych bezpośrednio z rodzajem i specyfiką
prowadzonej przez Beneficjenta pomocy działalności (np. handlowej), Realizator może zezwolić
na zwiększenie ich wartości;
ƣƣ zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
ƣƣ środków transportu, pod warunkiem, że:
ƣƣ stanowią niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Biznesplanie;
ƣƣ nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów;
ƣƣ konieczność poniesienia wydatków na nabycie środków transportu zostanie szczegółowo uzasadniona
w Biznesplanie;
ƣƣ utworzenia strony internetowej.
8.

9.

Bezzwrotne wsparcie finansowe nie może stanowić
pomocy służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego (takich jak
czynsz, wynagrodzenia, itp.).
Bezzwrotne wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych przez Realizatora jako kwalifikowalne, zgodnie z zasadami
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+),
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego,
w szczególności:
uznanych za niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
odpowiednio uzasadnionych,
faktycznie poniesionych,
poniesionych w sposób efektywny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na
lata 2014-2020,
określonych Umową o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca
pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach
społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne i ujętych w Biznesplanie stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
poniesionych w okresie realizacji inwestycji, określonym w Umowie o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne, jednakże nie wcześniej niż przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.
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10. Beneficjentowi pomocy nie wolno nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi członkowie
organu zarządzającego lub wewnętrznego organu
kontroli/nadzoru posiadają powiązania osobowe
lub kapitałowe, polegające w szczególności na:
ƣƣ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ƣƣ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
ƣƣ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
ƣƣ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. Wydatki poniesione niezgodnie z ust. 7-10 zostaną
uznane jako niekwalifikowane, a dotacja w tej części
będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).
12. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacane jest wyłącznie przedsiębiorstwu społecznemu bądź podmiotowi ekonomii społecznej, który przekształci się
zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu w przedsiębiorstwo społeczne, na podstawie podpisanej
dwustronnie Umowy o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.
13. Środki finansowe przekazywane są na rachunek
bankowy Beneficjenta pomocy, wskazany w Umowie
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne.
14. Realizator monitoruje status i rozwój przedsiębiorstwa społecznego na każdym etapie wsparcia
w projekcie zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.
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15. Kanały komunikacji:
ƣƣ Uczestnik/czka projektu, w tym Beneficjent pomocy, wyznacza w formie pisemnej osobę (lidera/
kę grupy inicjatywnej, menagera/kę, członka/kini
przystępującego/cą, członka organu zarządzającego lub inną wskazaną przez Beneficjenta pomocy),
odpowiedzialną za kontakt z Realizatorem w sprawach związanych z udzielaniem bezzwrotnego
wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, do
którego będzie kierowana korespondencja związana z procesem udzielania bezzwrotnego wsparcia
finansowego i pomostowego.
ƣƣ W celu usprawnienia komunikacji, uczestnik/czka
projektu (w tym członkowie/inie grupy inicjatywnej
i Beneficjenci pomocy) w pisemnym oświadczeniu
może wyrazić zgodę na przesyłanie dokumentów
elektronicznie (drogą mailową), pod warunkiem
każdorazowego potwierdzenia odbioru korespondencji w zwyczajowo przyjętej formie (tj. poprzez
potwierdzenie odbioru wiadomości) i trwałego
ƣƣ jej utrwalenia.

§5
Dotacja – zasady szczegółowe
1.

2.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego
uczestnicy/czki projektu, tj. grupa inicjatywna, istniejące przedsiębiorstwo społeczne, bądź podmiot
ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z utworzeniem nowych
miejsc pracy dla osób o których mowa w § 1 ust. 3,
składają Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca
pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach
społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz
z Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego
(jeśli dotyczy), zgodnie z zasadami przedstawionymi
poniżej, w wyznaczonym przez Realizatora terminie,
podanym do wiadomości w zgodzie z § 4 ust. 2 i 3.
Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane jest na
podstawie oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego
miejsca pracy w nowych lub istniejących przed-

siębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu, wraz z następującymi dokumentami:
ƣƣ w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy
w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:
ƣƣ osoby fizyczne (nowo utworzone przedsiębiorstwo
społeczne tworzone przez osoby fizyczne):
– Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy
ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3
ust. 3 lit. c),
– Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa
społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji (którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do Regulaminu), kosztorysem robót
budowlano-remontowych (w przypadku remontu
lub adaptacji lokalu/budynku) oraz opinią doradcy
indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5
do Regulaminu),
– Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek1, o których
mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik nr 7
do Regulaminu,
– Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku
VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu, w przypadkach uzasadnionych specyfiką
działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie
zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami,
pozwoleniami i koncesjami na działalność),
– Oświadczenie osoby fizycznej tworzącej nowe
przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi
Załącznik nr 27 do Regulaminu,
ƣƣ osoby prawne (nowo utworzone przedsiębiorstwo
społeczne tworzone przez osoby prawne):

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek,
którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c) Regulaminu w innym OWES
z terenu województwa wielkopolskiego,
– Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres
3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
Regulaminu), kosztorysem robót budowlano-remontowych (w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/
budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
– Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek2, o których
mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik
nr 7 do Regulaminu,
– Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do
Regulaminu,
– W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty
i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną
działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),
– Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik
nr 28 do Regulaminu,
ƣƣ w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:
– Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie
z § 3 ust. 3 lit. c),
– Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres
3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym in-
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–

–

–

–

–

–

westycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4
do Regulaminu), kosztorysem robót budowlanoremontowych (w przypadku remontu lub adaptacji
lokalu/budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do
Regulaminu),
Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek3, o których
mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik
nr 7 do Regulaminu,
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do
Regulaminu,
Wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne,
w którym osoba zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz.U nr 53
z 2010 r. poz. 311 ze zmianami), którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu,
Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku
zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez
Komisję Europejską, którego wzór stanowi Załącznikiem nr 10 do Regulaminu,
Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu
w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach
kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych
źródeł i w różnych formach, której wartość brutto
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łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza
równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
w sektorze transportu drogowego – równowartość
w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 11
do Regulaminu albo odpowiednio
– Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,
w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi
przez podmioty udzielające pomocy, którego wzór
stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,
– W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty
i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną
działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień
związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami
i koncesjami na działalność),
– Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok
obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie
zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz
zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne
(ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji finansowej
podmiotu na dzień składania Wniosku.
ƣƣ w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy
w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne:
– Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy
ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3
ust. 3 lit. c),

–

–

–

–

–

–

Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres 3
lat działalności przedsiębiorstwa społecznego
(którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4
do Regulaminu), kosztorysem robót budowlano-remontowych(w przypadku remontu lub adaptacji
lokalu/budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego
(której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek4, o których
mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik
nr 7 do Regulaminu,
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do
Regulaminu,
Wypełniony przez podmiot ekonomii społecznej
przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz.U nr 53
z 2010 r. poz. 311 ze zmianami), którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu,
Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku
zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, którego wzór stanowi Załącznik
nr 10 do Regulaminu,
Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej
przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne,
w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym podmiot
ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie

–

–

–

–

nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach
kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych
źródeł i w różnych formach, której wartość brutto
łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza
równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
w sektorze transportu drogowego – równowartość
w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 11
do Regulaminu albo odpowiednio
Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo
utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,
w którym w którym podmiot ekonomii społecznej
przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz
z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, którego
wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,
Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, którego
wzór stanowi Załącznik nr 29 do Regulaminu,
W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty
i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną
działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień
związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami
i koncesjami na działalność),
Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok
obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie sporządził
i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji
finansowej za okres od dnia powstania tego pod-
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3.

4.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

5.

miotu) oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami
publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia
społeczne (ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji
finansowej podmiotu na dzień składania Wniosku.
W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa
społecznego grupa inicjatywna zobowiązana jest
dostarczyć niezwłocznie Realizatorowi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o rejestrację (bądź odpowiednio o zmianę wpisu) wraz
z potwierdzeniem złożenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od
złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne
niezwłocznie przedkłada następujące dokumenty:
kopię dokumentów potwierdzających rejestrację
podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu rejestrowego lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego bądź Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186,
z późn. zm.),
kopię aktualnego dokumentu poświadczającego
zgłoszenie w ZUS pracowników, na których udzielane jest wsparcie bezzwrotne finansowe,
statut i inne dokumenty, które określają i potwierdzają status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z § 1
oraz obowiązek działania w ramach przedsiębiorstwa
społecznego w zakresie określonym w Biznesplanie,
oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do
Regulaminu), a w przypadku istniejącego podmiotu
– o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia w projekcie.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu
bezzwrotnego wsparcia finansowego, istniejące
przedsiębiorstwo społeczne niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni przed dniem zawarcia Umowy
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego,
przedkłada dokumenty wskazane w ust. 4 wraz
z aktualnym zaświadczeniem o nie zaleganiu ze
składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
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z ZUS oraz o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków
z urzędu skarbowego, a także oświadczenie o sytuacji finansowej i gospodarczej podmiotu.
Decyzja o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ważna jest trzy miesiące od dnia jej
otrzymania przez Wnioskodawcę. Po tym terminie
– na pisemny uzasadniony wniosek Wnioskodawcy – Realizator może wydłużyć jej ważność, jeżeli
zachodzą uprawdopodobnione przesłanki, że wydłużenie ważności decyzji doprowadzi do realizacji
celów określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Realizator może – po wydłużeniu
decyzji o udzieleniu wsparcia – podjąć decyzję
o zamknięciu przedmiotowego wsparcia.

§6
Dotacja – biznesplan/ocena wniosków
1.

2.

3.
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne udzielane jest na podstawie Biznesplanu.
Realizator zapewnia konkurencyjny, transparentny
i oparty na merytorycznych przesłankach sposób
przyznawania dotacji.
Biznesplan przygotowywany jest przez osoby, które
ubiegają się o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.
Biznesplan zawiera co najmniej:
charakterystykę planowanego przedsięwzięcia /
planowanych działań,
plan marketingowy i inwestycyjny,
opis zasobów ludzkich,
wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków,
szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które
przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji
Biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej,

ƣƣ termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie
środków przyznanych Beneficjentowi pomocy
w związku z realizacją inwestycji,
ƣƣ harmonogram działań przewidzianych do realizacji.
4. Oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca
pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach
społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW):
ƣƣ zgodnie z Regulaminem KOW, stanowiącym
Załącznik nr 14,
ƣƣ z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności
oraz przejrzystości zastosowanych procedur,
ƣƣ przez dwóch członków KOW, zgodnie z zasadą
„dwóch par oczu”,
ƣƣ KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z wymaganymi załącznikami
w trakcie oceny merytorycznej, w oparciu o Kartę
Oceny Formalnej (której wzór stanowi Załącznik
nr 15 do Regulaminu) oraz na Kartach Oceny Merytorycznej (której wzór stanowi Załącznik nr 16 do
Regulaminu), zawierających szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny punktowej,
ƣƣ równocześnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia
pomostowego, gdy takie wsparcie przysługuje,
ƣƣ w oparciu o zapisy Wniosku wraz z załącznikami,
w tym Biznesplanu.
5. W skład KOW wchodzą odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym eksperci,
w szczególności ds. biznesplanów, planów marketingowych i inwestycyjnych, powołani przez Realizatora przy zachowaniu zasady bezstronności,
w tym eksperci zewnętrzni – niepozostający z Realizatorem w stosunku pracy lub innym. W obradach
KOW uczestniczy minimum trzech oceniających.
6. Elementem zachowania zasady bezstronności oraz
przejrzystości stosowanych procedur jest podpisanie przez członków KOW oraz ewentualnych obserwatorów, przed przystąpieniem do prac, deklaracji poufności i bezstronności.
7. Wszelkie udokumentowane przypadki naruszenia
przez Realizatora albo uczestników/czki projektu
zasad rzetelności i bezstronności stwierdzone na
etapie rekrutacji do projektu lub w trakcie procesu

8.

9.

10.
ƣƣ

ƣƣ

11.

przyznawania środków mogą skutkować rozwiązaniem Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne
Błędy formalne w dokumentach niezbędnych do
przyznania dotacji mogą być jednorazowo poprawiane przez Wnioskodawcę (grupę inicjatywną,
przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot ekonomii społecznej). O konieczności dokonania poprawy Wnioskodawca informowany
jest pisemnie, niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Wniosku, przy
czym wezwanie Realizatora do usunięcia braków we
Wniosku przez Wnioskodawcę wydłuża ten termin
o czas konieczny do uzupełnienia Wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać
wydłużony za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO
2014+.
W trakcie oceny przez KOW może wystąpić konieczność obrony Biznesplanu przez Wnioskodawcę:
Fakultatywność bądź obligatoryjność obrony
Biznesplanu wynika z Regulaminu KOW, którego
treść stanowi Załącznik nr 14 do Regulaminu,
Fakultatywna obrona Biznesplanu – w przypadku
stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej niejasności w treści wniosku, utrudniających KOW właściwe zrozumienie intencji Wnioskodawcy (np. błędy
rachunkowe, oczywiste omyłki, zapisy powodujące
rozbieżne interpretacje), Komisja może wezwać
Wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni
roboczych na spotkanie z Komisją, celem przeprowadzenia rozmowy dotyczącej wyjaśnienia założeń
i aspektów finansowych wniosków i Biznesplanu.
W wyniku oceny Wniosek może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest przyznawane Wnioskodawcom, których
wnioski uzyskały minimum 72 punkty
oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny oznaczonej cyfrą
rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu, pod warunkiem
posiadania przez Realizatora środków finansowych.
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12. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawców
takiej samej liczby punktów, o pozycji na liście rankingowej decyduje wyższa liczba punktów przyznana za poszczególne elementy oceny.
13. Po przeprowadzeniu oceny Komisji Oceny Wniosków, Realizator na jej podstawie może podjąć
decyzję o:
ƣƣ udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego,
ƣƣ nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
ze względu na brak wymaganej liczby punktów,
ƣƣ nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
ze względu na brak środków finansowych.
14. Realizator ma obowiązek pisemnego poinformowania Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem KOW, także w przypadku procedury odwoławczej. Pracownicy tej instytucji mają
prawo uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze
obserwatorów z prawem wglądu do dokumentacji.
15. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny Biznesplanu w oparciu o następujące kryteria:

L.p.

Kryterium

I

Celowość przedsięwzięcia

1

Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego i utworzenia nowych miejsc pracy
w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym bądź utworzenia nowych miejsc pracy
w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź utworzenia nowych miejsc pracy w podmiocie
ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne)

5

2

Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach
rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii
rozwoju województwa i Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego oraz ocena wartości społecznej przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa społecznego

10

II

Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia

1

Realność projektowanych produktów / usług i możliwość ich realizacji

15

2

Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia
(analiza rynku oraz konkurencji)

15

3

Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży (w tym oferty/ofert usług
danego przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia)

15

III

Potencjał

1

Szeroko rozumiany potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny
przyszłych członków lub pracowników przedsiębiorstwa społecznego

IV

Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia

1

Spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności i stopień, w jakim zaplanowane
zakupy umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia (niezbędność i racjonalność
finansowa zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych przedsiębiorstwu społecznemu
przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych)

15

2

Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu

5

V

Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu
w koniecznych przypadkach, elastyczność oferowanych usług oraz możliwość
dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek)

5

VI

Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (ocena szans przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia)

10

VII

Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń

10

Łącznie

120

Max.
liczba
punktów

15

16. Na podstawie wyników oceny Komisji Oceny Wniosków, Realizator przygotowuje Listy rankingowe,
dokonując selekcji w celu wyłonienia w czasie trwania projektu 200 dotacji (oraz odpowiednio wsparcia
pomostowego), z zastrzeżeniem, że:
ƣƣ Bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane jest
grupowo (łącznie), tj. na podstawie jednego wniosku i Biznesplanu, na wszystkich nowo zatrudnionych pracowników jednego podmiotu,
ƣƣ wsparcie pomostowe udzielane jest tylko na osoby,
dla których nowe miejsca pracy zostaną utworzone
w ramach projektu.
17. Realizator każdorazowo może przygotować również
Listę rezerwową dla grup inicjatywnych/przedsiębiorstw społecznych.
18. Listy rankingowe i rezerwowe osób/podmiotów zakwalifikowanych do udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego Realizator zamieszcza na stronie internetowej projektu.
19. Decyzję Realizatora o udzieleniu bądź nieudzieleniu
wsparcia Wnioskodawca otrzymuje na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oceny, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny. Decyzja o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
ważna jest trzy miesiące od dnia jej otrzymania
przez Wnioskodawcę. Po tym terminie – na pisemny
uzasadniony wniosek Wnioskodawcy – Realizator
może wydłużyć jej ważność, jeżeli zachodzą uprawdopodobnione przesłanki, że wydłużenie ważności
decyzji doprowadzi do realizacji celów określonych
we Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Realizator może – po wydłużeniu decyzji o udzieleniu
wsparcia – podjąć decyzję o zamknięciu przedmiotowego wsparcia.
20. W przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu
wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź w przypadku podjęcia
decyzji o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia
finansowego ze względu na brak środków finansowych, na pisemny wniosek Wnioskodawcy złożony
w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji, Realizator może udostępnić kopię Karty Oceny
Merytorycznej Wniosku (bez danych personalnych
członków Komisji).
21. Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją Realizatora o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze
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22.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

23.

względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź
w z decyzją o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia
finansowego ze względu na brak środków finansowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji, ma prawo zwrócić
się z wnioskiem o ponowną weryfikację wniosku,
wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/
informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień, zgodnie z § 11 Regulaminu.
Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu bezzwrotnego
wsparcia finansowego Wnioskodawca, w następującej po sobie kolejności:
W przypadku utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego – tworzy nowe przedsiębiorstwo
społeczne (rejestruje przedsiębiorstwo społeczne
w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź rejestruje
działalność gospodarczą w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sądowego – odpowiednio, gdy zachodzi taka konieczność), potwierdza status przedsiębiorstwa społecznego oraz przedkłada Realizatorowi
dokumenty, o których mowa § 5 ust. 4 Regulaminu,
W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego – potwierdza status przedsiębiorstwa społecznego i przedkłada Realizatorowi dokumenty, o których mowa § 5 ust. 4 Regulaminu,
W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Realizatora do wyżej wymienionych dokumentów, podpisuje
z Realizatorem Umowę o udzielenie bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego, Realizator może wezwać Wnioskodawcę
do przedłożenia dokumentów i wyjaśnień związanych z planowaną działalnością (w szczególności
zagadnienia związane z lokalem, zezwoleniami,
pozwoleniami i koncesjami na działalność).
Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne określa
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w szczególności wartość i warunki wypłaty dotacji,
w tym okres jej wydatkowania, obowiązki kontrolne
i zasadę trwałości przedsięwzięcia. Wzór umowy
stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

–
–

§7
Dotacja – zabezpieczenie prawidłowej
realizacji Umowy
1.

2.

3.

W przypadku podpisania Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia wykonania Umowy w formie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową (wzór weksla i deklaracji wekslowej stanowią Załączniki nr
17 oraz nr 18 do Regulaminu), które winno zostać
wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
W przypadku weksla in blanco i deklaracji wekslowej, Beneficjent pomocy dokumenty podpisuje
osobiście w siedzibie i w obecności Realizatora lub
podpisy na tych dokumentach winny być poświadczone notarialnie.
Niezależnie od powyższego Realizator ma prawo
wezwać Beneficjenta pomocy do złożenia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy
o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne, które należy wnieść
najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczeniem tym mogą być w szczególności:

ƣƣ Poręczenia wniesione przez:
– osoby prawne – pod warunkiem dokonania oceny sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty finansowe,
– jednostki samorządu terytorialnego – sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie
podlega ocenie,

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
4.

ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

5.

fundusz poręczeń,
osoby fizyczne – pod warunkiem dokonania oceny,
przy czym wymagane jest stałe źródło dochodów.
Wiarygodność poręczyciela oceniana jest na podstawie jego sytuacji majątkowo-finansowej. W przypadku, gdy poręczyciel/le posiadają wspólnotę
majątkową ze współmałżonkiem – weksel in blanco
i deklaracja wekslowa muszą być podpisane również
przez współmałżonka.
Weksel własny,
Weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
Zastaw na prawach lub rzeczach,
Hipoteka,
Blokada rachunku bankowego,
Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu
się egzekucji.
W przypadku wezwania do złożenia dodatkowego
zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z ust. 3:
Wypłata środków dotacji może nastąpić wyłącznie
po wniesieniu zabezpieczenia;
Wybór formy zabezpieczenia umowy jest dokonywany indywidualnie dla każdej z zawieranych Umów
wspólnie przez Beneficjenta pomocy i Realizatora.
Ostateczną decyzję w zakresie akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy podejmuje Realizator.
Realizator może w każdym czasie trwania niniejszej
Umowy wezwać Beneficjenta pomocy do wniesienia, zmiany formy zabezpieczenia prawidłowej
realizacji Umowy bądź do podniesienia wartości
wniesionego zabezpieczenia.

§8
Dotacja – zasady i warunki wypłaty
1.

Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne
(dotacja) wypłacane jest Beneficjentowi pomocy
w transzach:

ƣƣ I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczneoraz wniesieniu zabezpieczenia Umowy, zgodnie
ƣƣ z § 7 Regulaminu;
ƣƣ II transza, w wysokości pozostałej kwoty dotacji do
wypłaty, po rozliczeniu minimum 75% otrzymanej
I transzy, zatwierdzeniu Zestawienia poniesionych
wydatków zgodnie z Biznesplanem (którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne)
oraz pozytywnym wyniku kontroli, o której mowa
w ust. 3, w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część
kwoty dotacji.
2. Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia finansowego
w inny sposób niż opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy bądź w przypadku, kiedy Realizator
nie dysponuje odpowiednią wysokością środków na
rachunku przedmiotowego projektu lub w innych
uzasadnionych celem działania przypadkach.
3. Prawidłowość realizacji inwestycji i jej rozliczenia
badana jest podczas kontroli w miejscu prowadzenia
działalności przez Beneficjenta pomocy.
4. Realizator kontroluje prawidłowość wykonania
postanowień Umowy, w okresie co najmniej 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy, przyznania dotacji lub utworzenia nowego miejsca pracy, o ile ten
termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji,
a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego
w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie
finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od
zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej, w tym poprzez weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w Umowie, w szczególności:
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ƣƣ zapewnienie trwałości utworzonych miejsc pracy.
Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od
dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska
pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest
późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania
wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy
z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu
pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących
po stronie pracownika;
ƣƣ zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale
3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata
2014-2020, przez okres, o którym mowa w lit. a;
ƣƣ fakt prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo
społeczne oraz utrzymania określonych w Umowie
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne nowych miejsc pracy, przez okres o którym mowa w lit. a i b oraz spełnianie innych warunków określonych w przywołanej Umowie;
ƣƣ potwierdzenie dokonania zakupu towarów i usług
(dokumenty księgowe, faktury, rachunki),
ƣƣ wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne
zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem
prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym
Biznesplanem. W szczególności przedsiębiorstwo
społeczne powinno posiadać sprzęt i wyposażenie
zakupione z otrzymanych środków i wykazanych
w Zestawieniu poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem wraz z dokumentami potwierdzającymi
zakup, (tj. księgowymi, fakturami, rachunkami) oraz
protokołami odbioru, kosztorysami (przy remontach
i pracach budowlanych), certyfikatami, oświadcze-
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niami w przypadku zakupu używanych środków
trwałych i wyposażenia. W przypadku, gdy w ramach
kontroli stwierdzone zostanie, że przedsiębiorstwo
nie posiada towarów, które wykazało w rozliczeniu,
a które nabyło w celu zużycia w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (np. materiały zużywane
w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, przedsiębiorstwo społeczne powinno wykazać
przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży
towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.
5. Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne i stanowi podstawę do
żądania przez Realizatora zwrotu otrzymanej dotacji
wraz z należnymi odsetkami.
6. Z uwagi na procedury poprzedzające podpisanie
umowy i wypłatę środków – Beneficjent pomocy
może sfinansować inwestycję ze środków własnych, nie wcześniej jednak niż przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne, na zasadach określonych powyżej i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Wydatki mogą być poniesione po
złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o udzielenie
wsparcia. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i przekazaniem środków, Beneficjent
pomocy ponosi na własne ryzyko.
7. Postępowanie w przypadku zmian w Biznesplanie:
ƣƣ Beneficjent pomocy może wystąpić do Realizatora
z pisemnym wnioskiem (także przesłanym drogą
elektroniczną) o wyrażenie zgody na zmianę Biznesplanu i harmonogramu, w szczególności w zakresie
zestawienia towarów lub usług przewidywanych do
zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.
ƣƣ Realizator, najpóźniej w ciągu 15 dni kalendarzo-

ƣƣ

ƣƣ

8.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

wych od otrzymania wniosku Beneficjenta pomocy,
informuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.
W przypadku, gdy przesunięcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu wynoszą mniej niż 10%
wartości środków alokowanych w poszczególnej pozycji, liczonych łącznie dla jednej pozycji w trakcie
realizacji całego zadania, Beneficjent pomocy nie ma
obowiązku uzyskania zgody Realizatora, a jedynie
poinformowania Realizatora w terminie 30 dni od
dnia dokonania zmiany.
W przypadku przesunięcia, które będzie powodowało, że suma dotychczasowych przesunięć będzie
większa niż 10% wartości środków alokowanych na
poszczególne pozycje, do każdego przesunięcia powodującego zwiększenie wartości przesunięć powyżej 10% środków przeznaczonych na poszczególne
pozycje, stosuje się procedurę wskazaną w lit. a niniejszego ustępu, a warunek 10% odnoszony będzie
do pierwotnej pozycji kwoty przed przesunięciami.
Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do zwrotu
przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi
od dnia ich otrzymania, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania Realizatora lub właściwego
organu kontrolnego, jeżeli:
wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie
z Wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia
finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne lub Biznesplanem,
w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub
usług przewidzianych do zakupienia lub niezgodnie
z niniejszym Regulaminem lub Biznesplanem, bądź
w sposób niezgodny z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,
zawiesił prowadzenie działalności w okresie 12
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia
stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż
termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej
powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji)
– co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ
ƣƣ
9.

pomostowego w formie finansowej. W tym czasie
zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na
nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika,
prowadził działalność przez okres krótszy niż 12
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia
stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż
termin przyznania dotacji,
złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie
ubiegania się o środki lub na etapie realizacji Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne,
naruszył inne istotne warunki Umowy o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, bez zachowania odpowiednich procedur,
nie spełnił warunków trwałości utworzonych
miejsc pracy oraz (łącznie) trwałości przedsiębiorstwa społecznego,
zmienił swoją formę prawną lub/i ustały przesłanki
do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego,
pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny
albo w nadmiernej wysokości.
Monitoring trwałości utworzonych miejsc pracy
oraz (łącznie) trwałości przedsiębiorstwa społecznego może odbywać się po zakończeniu realizacji
projektu. Trwałość podlega kontroli rezultatów
zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą.

§9
Wsparcie pomostowe – zasady ogólne
1.

Wraz z bezzwrotnym wsparciem finansowym na
utworzenie nowego miejsca pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
bądź w podmiotach ekonomii społecznej
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
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podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, Beneficjent pomocy otrzymuje zindywidualizowane usługi
towarzyszące przyznawaniu dotacji), polegające na:
ƣƣ podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności
potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności
związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania
przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa
i samego przedsiębiorstwa społecznego; Realizator
umożliwia wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na przykład takich jak
szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.;
ƣƣ dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli
danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym) –
fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw
społecznych, w zależności od ich indywidualnych
potrzeb pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania;
ƣƣ pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania
i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest
oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług,
o których mowa w lit. a – obowiązkowo dla każdego
przedsiębiorstwa społecznego.Zakres i intensywność
wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia,
a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstwa społecznego oraz wynikają z możliwości Realizatora. Wsparcie pomostowe w formie
finansowej:
– Jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy
jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może
być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy,
z zachowaniem łącznie poniższych zasad trwałości:
— zapewnienia trwałości utworzonych miejsc
pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia
stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca
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ƣƣ

ƣƣ

2.

3.

4.
ƣƣ

pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy
lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego
w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6
miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego
w formie finansowej. W tym czasie zakończenie
stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie
z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
— zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech
przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa
w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, przez okres,
o którym mowa w lit. a.
Jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę
utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone
w oparciu o stosunek pracy powstały na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na
wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.
Zakres i intensywność wsparcia pomostowego
oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość
w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
społecznego.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 19 do Regulaminu.
Wsparcie pomostowe w formie finansowej dzieli
się na:
podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane jest

przez okres maksymalnie sześć miesięcy, z zachowaniem zasad trwałości wskazanych w ust. 1 lit. c;
ƣƣ przedłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane przez Realizatora od siódmego do dwunastego miesiąca, z zachowaniem zasad trwałości
wskazanych w ust. 1 lit. c.
5. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest
przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej
do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie więcej niż
zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy
kwota minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
6. Wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone)
udzielane jest grupowo (łącznie), tj. na podstawie
jednego Wniosku i Biznesplanu, na wszystkich nowo
zatrudnionych pracowników jednego przedsiębiorstwa społecznego.
7. Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe
Wnioskodawca składa wraz z Wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na
utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne, przy czym wniosek
o wsparcie pomostowe rozpatrywany jest w oparciu
o załączniki dołączone do Wniosku o bezzwrotne
wsparcie finansowe (wspólne załączniki).
8. Oceny wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dokonuje Komisja Oceny Wniosków, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków,
równocześnie z wnioskiem o bezzwrotne wsparcie
finansowe.
9. Listy Beneficjentów pomocy zakwalifikowanych
do wsparcia pomostowego zamieszczone będą na
stronie internetowej projektu.
10. W przypadku decyzji Realizatora o przyznaniu
wsparcia pomostowego, Beneficjent pomocy składa załączniki, o których mowa w § 5 ust. 4, stanowiące podstawę podpisania Umowy o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem

11.

12.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

13.

14.

przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, a tym samym do Umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.
W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Realizatora do treści przedłożonych załączników, o których
mowa w ust. 10, Beneficjent pomocy podpisuje
z Realizatorem Umowę o udzielenie wsparcia
pomostowego, której wzór stanowi Załącznik
nr 20 do Regulaminu.
Wsparcie pomostowe może być udzielone w formie
zindywidualizowanych usług wskazanych w ust. 1
oraz wsparcia finansowego w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego:
wypłacanego w ratach miesięcznych; Realizator
dopuszcza wypłatę wsparcia pomostowego w inny
sposób – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy lub w przypadku, kiedy Realizator
nie dysponuje odpowiednią wysokością środków na
rachunku przedmiotowego projektu lub w innych
uzasadnionych celem działania przypadkach,
w maksymalnej wysokości nie przekraczającej kwoty
minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na
jedno nowe miejsce utworzone w nowym przedsiębiorstwie społecznym,
przez okres sześciu miesięcy (wsparcie pomostowe podstawowe) – liczonych od dnia utworzenia
nowego miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie
społecznym, tj. wskazanej w Umowie o udzielenie
wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu,
z możliwością przedłużenia na maksymalnie kolejne sześć miesięcy (wsparcie pomostowe przedłużone),
na pokrycie obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na
podstawie Katalogu wydatków wsparcia pomostowego, stanowiącego Załącznik nr 24 do Regulaminu.
Wsparcie pomostowe finansowe stanowi przychód
Beneficjenta pomocy i jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.
Wsparcie pomostowe podlega rozliczeniu w oparciu
o ponoszone koszty przez przedsiębiorstwo społeczne, w szczególności na zasadach określonych w § 4
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ust. 9-10, które stosuje się odpowiednio.
15. Przedłużone wsparcie pomostowe jest udzielane na
podstawie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 21 do
Regulaminu.
16. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego, Realizator podpisuje z Beneficjentem pomocy aneks do
Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, której
wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.
17. Decyzję Realizatora o udzieleniu/nie udzieleniu
wsparcia podstawowego bądź jego przedłużeniu
Beneficjent pomocy otrzymuje na piśmie.
18. Beneficjent pomocy, który nie zgadza się z decyzją
Realizatora dot. nieprzyznania wsparcia pomostowego podstawowego ma prawo odwołać się zgodnie z § 11 Regulaminu.

§ 10
Wsparcie pomostowe – zasady wypłaty
i rozliczania
1.

ƣƣ
ƣƣ
2.

ƣƣ

ƣƣ

ƣƣ

Przed wypłatą I transzy wsparcia pomostowego,
Beneficjent Pomocy zobowiązany jest udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz
Pracy dot. osób, na zatrudnienie których zostało
przyznane wsparcie, a także zrealizować wszystkie
inne wymagane prawem obowiązki związane z:
utworzeniem nowego miejsca pracy;
uruchomieniem przedmiotowej działalności wskazanej w Biznesplanie.
Rozliczenie przekazanych Beneficjentowi pomocy
środków finansowych odbywa się na podstawie
poniższych dokumentów:
zestawienie wydatków zgodnie z katalogiem wydatków stanowiących wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków zgodnie z Załącznikiem
nr 22 do Regulaminu, poświadczające rozliczenie
co najmniej 70% otrzymanej transzy,
oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych
w w/w zestawieniu z innych źródeł publicznych
(np. Fundusz Pracy, PFRON) zgodnie z Załącznikiem 23 do Regulaminu udzielania wsparcia,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii
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3.

4.

5.

6.

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

ƣƣ

opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób, na które zostało udzielone wsparcie, składanych do Realizatora po otrzymaniu każdej z transz wsparcia do 20 dnia następnego miesiąca oraz do 25 dni po otrzymaniu ostatniej transzy
wsparcia pomostowego podstawowego, przy czym
do rozliczenia transzy wymagane jest rozliczenie co
najmniej 70% otrzymanej transzy wsparcia.
Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia pomostowego w inny sposób niż opisany w ust. 5 niniejszego
paragrafu – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy lub w przypadku, kiedy Realizator nie dysponuje odpowiednią wysokością środków
na rachunku przedmiotowego projektu lub w innych uzasadnionych celem działania przypadkach.
Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego
następuje pod warunkiem rozliczenia otrzymanych
wcześniej transz, zgodnie z ust. 1 i 2.
W przypadku wnioskowania o przedłużenie wsparcia pomocowego decyzja o jego pozytywnym rozpatrzeniu będzie uzależniona m.in. od prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia pomostowego
podstawowego, poziomu realizacji założeń Biznesplanu lub pozytywnych wyników kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego.
Prawidłowość oraz zgodność wydatków w zgodzie
z Katalogiem wydatków wsparcia finansowego stanowiącym Załącznik nr 24 do Regulaminu może
podlegać kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego lub na wezwanie Realizatora
– w siedzibie OWES (oryginalna dokumentacja).
Kontroli może podlegać działalność przedsiębiorstwa
w związku z udzielonym wsparciem oraz statusem
przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi
niżej wymienione dokumenty:
deklaracje ubezpieczeniowe,
dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia
pracownikom,
faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,
dokumenty potwierdzające wykonanie prac lub usług,
wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta Pomocy
lub przelewy bankowe potwierdzające dokonanie
płatności,
dokumenty potwierdzające uzyskanie i utrzymanie

cech przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z rozdziałem 3 pkt 26 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020, a także spełnianie przedmiotowych
warunków,
ƣƣ w przypadku płatności gotówką potwierdzenie
otrzymania gotówki przez sprzedającego, tj. kopie
raportu kasowego wraz z potwierdzeniem otrzymania gotówki przez sprzedającego (dokument KP lub
zapis na fakturze/rachunku „zapłacono gotówką”),
ƣƣ dokumenty potwierdzające przychody z działalności związanej z przedmiotowym wsparciem,
ƣƣ inne dokumenty księgowe oraz związane z działalnością prowadzoną przez Beneficjenta pomocy.
7. Szczegółowe zasady i warunki wydatkowania wsparcia pomostowego określa Umowa o udzielenie
wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.
8. W przypadku udzielenia przedłużonego wsparcia
pomostowego, zasady niniejszego paragrafu stosuje
się odpowiednio.

§ 11
Procedura odwoławcza – postanowienia
końcowe – załączniki
1.

Wnioskodawcy (tj. grupy inicjatywne, podmioty
ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne) niezgadzający się z decyzją Realizatora o nie
udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego
bądź wsparcia pomostowego podstawowego, mają
prawo w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o negatywnym wyniku do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Realizatora
- decyduje data wpływu (za dopuszczalną formę
uznaje się także przesłanie odwołania w w/w terminie drogą elektroniczną (e-mail, fax), przy czym
dostarczenie formy pisemnej musi nastąpić nie
później niż w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych). Każdy Wnioskodawca ma prawo wglądu
w dokumentację związaną z oceną jego wniosku
oraz innymi elementami oceny, które decydują

o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Wnosząc odwołanie uczestnik projektu powołuje
się na konkretne zapisy, z którymi się nie zgadza.
2. W ramach procedury odwoławczej Wnioskodawca nie składa nowego Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź wsparcia
pomostowego.
3. Komisja Oceny Wniosku zobowiązana jest w ciągu
5 dni roboczych od dnia wniesienia wniosku o ponowną weryfikację rozpatrzyć odwołanie. Ponowna
weryfikacja jest dokonywana przez inne osoby, niż
te, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji
dokumentu. Ponowna weryfikacja jest ostateczna.
4. Po zakończeniu ponownej oceny Realizator niezwłocznie pisemnie informuje osoby, które wniosły
odwołanie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach
ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, że
decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca i ostateczna.
5. Realizator sporządza ostateczną listę rankingową
uczestników projektu w terminie 5 dni licząc od
dnia poinformowania wszystkich wnioskodawców
o ostatecznych wynikach (w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany
w kolejności na wstępnej liście rankingowej). Dane
uczestników projektu na liście są anonimowe, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Komisja Oceny Wniosków, po zakończenia procedury wyboru, sporządza protokół z prac Komisji
w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej.
7. Realizator tworzy rezerwę finansową:
ƣƣ Rezerwa służy zabezpieczeniu środków finansowych uczestnikom projektu, których wnioski zostały przyjęte do udzielenia dotacji w wyniku ich ponownego rozpatrzenia – w takim wypadku wsparcie
finansowe z rezerwy wypłaca się podmiotom ujętym
na liście rezerwowej, które otrzymały największą
liczbę punktów.
ƣƣ Rezerwa wynosi 5% wartości środków finansowych
na udzielenie wsparcia określonego w § 2, a Realizator utrzyma jej wysokość do 30 kwietnia 2017
roku (przez co w tym wypadku rozumie się ostatni
dzień na wydanie decyzji o udzieleniu wsparcia
finansowego).
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ƣƣ W przypadku wydatkowania 95% środków przeznaczonych na wsparcie określone w § 2 (środki poza
rezerwą) przed 30 kwietnia 2017 roku, Realizator
może po tym dniu przeznaczyć środki z rezerwy na
udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo
społeczne, zgodnie z Regulaminem.
ƣƣ W przypadku, gdy rezerwa nie zostanie w pełni wykorzystana do 30 kwietnia 2017 roku, jej środki będą
przeznaczone na przyznanie bezzwrotnego wsparcia
finansowego podmiotom ujętym na liście rezerwowej, które otrzymały największą liczbę punktów
bądź podmiotom, które po 30 kwietnia 2017 roku
uzyskały decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego.
8. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających
w szczególności ze zmian przepisów prawa i wytycznych horyzontalnych związanych z przedmiotowym wsparciem, w tym wskazanych w ust. 10.
9. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków wsparcia, w tym w Regulaminie, Realizator poinformuje
w szczególności uczestników projektu i Beneficjentów pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej projektu.
10. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa krajowego
i unijnego , dokumenty programowe oraz wytyczne
horyzontalne w zakresie Europejskiego Funduszu
Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem
zapisów WRPO 2014+, Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych WRPO 2014+, Wytycznych
w zakresie włączenia społecznego, Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminu
konkursu dla Poddziałania 7.3.2. oraz Standardów
OWES.
11. W zakresie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu – ostateczną decyzję
podejmuje Realizator.
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12. Uczestnik/czka projektu potwierdza pisemnie
Realizatorowi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
o zapoznaniu się z zapisami Regulaminu, najpóźniej
na dzień włączenia na ścieżkę wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego OWES (projektu).

Załączniki do Regulaminu:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wniosek o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
Wykaz działalności gospodarczych wykluczonych ze
wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+,
Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres
3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,
Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego
wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
Opinia doradcy indywidualnego,
Umowa o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej,
wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na
nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające
spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale
7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności
podatku VAT,
Formularz informacji, przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. Dz.U nr 53 z 2010r. poz.311 ze zmianami),
Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które
utworzy nowe miejsce pracy, o braku obowiązku
zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez
Komisję Europejską,
Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które
utworzy nowe miejsce pracy, o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które
utworzy nowe miejsce pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
Oświadczenie o rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego, a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta
przeznaczonego do realizacji wsparcia,
Regulamin Komisji Oceny Wniosków,
Karta Oceny Formalnej wniosku,
Karta Oceny Merytorycznej wniosku,
Wzór weksla in blanco,
Deklaracja wekslowa,
Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego,
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego,
Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego,
Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego
zgodnie z katalogiem rodzajów wydatków wraz
z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków,
Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków
w ramach wsparcia pomostowego ujętych
w zestawieniu z innych źródeł publicznych
(np. Fundusz Pracy, PFRON),
Katalog wydatków wsparcia pomostowego,
Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów
lub usług zgodnie z Biznesplanem,
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie
nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących
przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach
ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne,
Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne,

29. Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne,
30. Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych.
Regulamin w brzmieniu przedstawionym powyżej
wchodzi w życie 1 lutego 2017 roku i obowiązuje dla
wszelkich spraw rozpoczętych po 1 lutego 2017 roku.
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Przypisy

1. Dotyczy również spełnienia przez uczestnika/czkę
kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału
w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem wydanym przez uprawniony w tym zakresie
organ, w zależności od kryterium uprawniającego daną
osobę lub podmiot do udziału w projekcie, tj. m.in.
orzeczeniem lub zaświadczeniem. W przypadku gdy
dokumenty w/w zakresie nie są wydawane, dopuszcza
się potwierdzanie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie poprzez
złożenie oświadczenia przez uczestnika/czkę projektu.
Wskazane dokumenty dot. kwalifikowalności uczestników/czek należy przechowywać w celu umożliwienia
weryfikacji ich prawdziwości w przypadku kontroli
przez uprawnione organy.
2. Patrz przypis nr 1.
3. Patrz przypis nr 1.
4. Patrz przypis nr 1.

7. REWITALIZACJE
MIAST: EUROPEJSKIE
DOŚWIADCZENIA
I POLSKIE REALIA
Raport z badań

Wstęp
W większości polskich miast istnieją dziś obszary o zaniedbanej infrastrukturze oraz licznych problemach
społecznych i ekonomicznych. Nazywa się je obszarami
zdegradowanymi. Koncentrują się w nich negatywne
zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne. Główną przyczyną tej sytuacji są dziesięciolecia
zaniedbań oraz zmiany społeczno-gospodarcze następujące po 1989 r., na które samorządy nie potrafiły
odpowiednio zareagować. Nie prowadzono szczegółowych i wiarygodnych badań i analiz miast, nie badano
regularnie potrzeb mieszkańców, nie monitorowano
efektywności podejmowanych działań w oparciu o adekwatne i obiektywne wskaźniki. Nie można więc było
trafnie diagnozować problemów i wyzwań. W nowej
rzeczywistości po 1989 r. brakowało w Polsce wiedzy,
jak reagować na nieustannie zmieniające się potrzeby
mieszkańców, wynikające z przemian społeczno-gospodarczych, takich jak:
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

zmiana nawyków zakupowych,
starzenie się społeczeństwa,
rozwój nowych technologii,
zmiana sposobu spędzania wolnego czasu,
wyludnianie się centrów miast i suburbanizacja,
dominacja samochodów w przestrzeni publicznej.

Stan polskich miast od lat jest przedmiotem ostrej krytyki fachowców i społeczeństwa i coraz częściej temat
ten pojawia się w mediach. Opisuje się go jako „chaos
przestrzenny”. Przyczyn stanu katastrofy urbanistycznej
i społeczno-gospodarczej można szukać na poziomie
słabej polskiej tradycji „mieszczańskiego rozumienia
miasta”, z czego wynika m.in. nieobecność w przestrzeni miejskich dyskursów paradygmatycznych w Polsce
wątku modelu „Miasta Europejskiego”. Uderza również
słabe przełożenie światowych i unijnych paradygmatów
politycznych na realną politykę rozwoju miast w Polsce. Według A. Billerta, źródłem tego stanu rzeczy jest
polski model polityczny, prawny i planistyczny określający miejsce problematyki miejskiej w całości strategii
społeczno-gospodarczej państwa oraz sprzeczności wynikające z równoczesnej presji neoliberalnego modelu
polskiej transformacji i paradygmatu państwa społecznej gospodarki rynkowej, na którym opiera się koncepcja polityki spójności (w tym polityka miejska) Unii
Europejskiej. W przestrzeni tego konfliktu funkcjonują
równocześnie znaczne rudymenty myślenia kategoriami rozwoju epoki industrialnej, zakonserwowane
w świadomości społecznej oraz w myśleniu i działaniu
podmiotów politycznych i w strukturach administracji.
Również te ostatnie, decydujące o sposobach zarządzania rozwojem miast, odziedziczone po okresie komunistycznej industrializacji, są dostosowywane – niejako

ad hoc – do systemów wspierania unijnego. Nie bez
znaczenia jest też fakt znaczącego wpływu silnych grup
interesu ekonomicznego na politykę i jej instytucje,
dla których alibi stają się neoliberalne wątki programu
transformacji. Prowadzi to m.in. do destrukcji polityki rozumianej w kategoriach jej funkcji, jako czynnika
równoważącego interes rynku i obszaru zapotrzebowania społecznego. Innymi słowy, obszar,w którym
realizuje się rzeczywistość miejska i faktyczna polityka
rozwoju miast, określają wielopoziomowe sprzeczności, prowadzące w efekcie do katastrofy urbanistycznej
i społeczno-gospodarczej polskich miast. W ramach
dotychczasowych rewitalizacji miast realizowano głównie projekty infrastrukturalne: często efektowne, ale
krótkoterminowe i wybiórcze. Ich podstawowym założeniem była modernizacja zaniedbanej infrastruktury,
a nie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym. Dlatego realizowane dotychczas
tzw. programy rewitalizacyjne oparte na założeniu, że
rewitalizacja to remont i modernizacja infrastruktury,
nie mogły zmienić sytuacji obszarów zdegradowanych.
Elżbieta Sekuła również nie pozostawia złudzeń co
do jakości polskich rewitalizacji: ,,Trudno oprzeć się
wrażeniu, że liczne rewitalizacje prowadzone w okresie
transformacji w polskich miastach nie spełniają wymienionych tutaj kryteriów. Projekty realizowane są chaotycznie, niespójnie, nie zawsze wiadomo, do kogo zostały
skierowane, często uwzględniają jedynie fizyczne zmiany
w przestrzeni (nie prowadzi się badań społecznych, nie
zwraca uwagi na efekt estetyczny, nie przewiduje żadnego adekwatnego do pomysłu i miejsca zastosowania dla
rewitalizowanych obiektów). Tak prowadzone rewitalizacje kończą się porażką – budynki stoją puste, dawni
użytkownicy porzucają zmodernizowane tereny, nowi
nie chcą się na tym obszarze pojawić. Niekiedy wręcz
trudno zauważyć jakąkolwiek zmianę w przestrzeni,
mimo że rewitalizacja została przeprowadzona przy
wykorzystaniu znacznych środków finansowych (niestety,
przeważnie publicznych)’’.
Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20%
obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez
ok. 2,4 miliona mieszkańców) można określić mianem
obszarów zdegradowanych. Wszyscy eksperci są zgodni, że w najbliższym okresie finansowania nie powinno
się to powtórzyć. Jak do tego doprowadzić? Częściową
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odpowiedzią na to pytanie niech będą mądrze, zaplanowane i przeprowadzone rewitalizacje w miastach
Europy Zachodniej.

Desk research
Istnieje wiele definicji rewitalizacji. Najprostsza z nich,
nawiązująca do etymologii łacińskiej (od łac. re = znów
+ vitalis = zdolny do życia), uznaje, że rewitalizacja to
„przywrócenie do życia”. Pojęcie to może być jednak szeroko rozumiane. Oznaczać może kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych,
społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie
mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków
do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Pojęcie rewitalizacji odnosi
się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia
je od pojęć definiujących działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na
dotychczas nie zabudowanych terenach. Do działań rewitalizacyjnych zaliczyć należy odbudowę zniszczonych,
ale niegdyś żywych obszarów miejskich (np. centrów
starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet
utraconych w wyniku działań wojennych czy też powojennych dewastacji i rozbiórek. Trudno je sobie wyobrazić jako trwałe pustki podmiejskie, stąd ich odbudowa
służy zarówno rewitalizacji tych terenów, jak i całego
miasta. W obszarze pojęcia rewitalizacji mieszczą się
również działania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i pomilitarnych. Zakres pojęciowy rewitalizacji
jest więc bardzo szeroki, a cele związanych z nią działań
mocno zróżnicowane. Inna definicja ujmuje rewitalizację jako ,,świadomie prowadzony wspólnie przez władze
samorządowe, jako element polityki rozwoju lokalnego,
i społeczność lokalną proces mający na celu poprawę
wszystkich aspektów życia mieszkańców miast poprzez
rewaloryzację środowiska mieszkaniowego, pobudzenie
aktywności społeczno-gospodarczej oraz ochronę dziedzictwa narodowego. W takim rozumieniu rewitalizacja
jest procesem, który w sposób skoordynowany doprowadza do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej,
poprzez odpowiednie działania motywujące do inwesty-
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cji na obszarach rewitalizowanych. Ważnym elementem
rewitalizacji jest partycypacja społeczności lokalnej we
wdrażaniu programu rewitalizacji na każdym etapie.
Systematyzację terminologii podjęto m.in. w pracach
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Warto zauważyć, że termin «odnowa miast» odnosi się
do procesu przystosowania stanu zagospodarowania
miasta do zmiennych potrzeb społeczności miejskich
i jednostek, które je tworzą. Generalnym celem odnowy
miast jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego
rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do
nowych potrzeb, co zapewnia poprawę warunków życia
w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.,,(...) Jako
działalność planistyczna powinna być ona skierowana
na obszar całego miasta oraz sukcesywnie na wybrane
obszary miasta, przede wszystkim jednak na obszary
historyczne, XIX-wieczne i z I połowy XX wieku. Odnowa
jest procesem społecznym, dotyczy architektury miasta,
infrastruktury technicznej, zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych oraz powinna być realizowana metodą bezpośrednich konsultacji
z mieszkańcami’’.
Wartość wymienionych wyżej definicji polega na tym, że
ukazują one dwa różne aspekty problemu rewitalizacji –
aspekt przestrzenno-urbanistyczny oraz ekonomiczny.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotna jest
z kolei definicja rewitalizacji, zawarta w projekcie Ustawy o programach rewitalizacji. Odnosi ona rewitalizację
do obszarów kryzysowych, zdegradowanych i definiuje
ją jako działanie skierowane na rozwój społeczności
lokalnej. W myśl Ustawy celem rewitalizacji jest doprowadzenie do rozwoju obszarów kryzysowych poprzez
realizację zarządzanych przez sektor publiczny programów i projektów. Podmiotami, odpowiedzialnymi za
ten proces i w nim bezpośrednio uczestniczącymi, są:
gmina, pełnomocnicy do spraw rewitalizacji, właściciele
nieruchomości, Towarzystwa Odnowy oraz mieszkańcy
obszaru dotkniętego kryzysem.
W myśl takiej definicji rewitalizacja dokonuje się przede wszystkim w kontekście społecznym. Jej celem jest
rozwój społeczny, któremu służyć winny działania
rewitalizacyjne, w tym te mające na celu modernizację

zabudowy. Takie rozumienie rewitalizacji wywodzi się
zarówno z założeń trwałego i zrównoważonego rozwoju, jak i integruje założenia i praktykę nowych europejskich programów „rewitalizacji socjalnej”.

Rewitalizacja po ,,europejsku’’
Pojęcie „odnowa miast” zdaje się być „(...) pojęciem
nadrzędnym w stosunku do pojęć: rehabilitacja, rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja, rewitalizacja, konserwacja, sanacja, remonty itp.”
Interesująca jest definicja ekonomiczna rewitalizacji
Tadeusza Markowskiego. Postrzega on problem rewitalizacji w kontekście procesu marginalizacji terenów „wypadających” z obszarów innowacji, względnie
z procesów rozwojowych i w ten sposób pozostających
„poza nawiasem” wydarzeń. Przy czym nie dotyczy to
wyłącznie obszarów peryferyjnych, ale coraz częściej
terenów położonych centralnie. Dla Markowskiego
zagadnienie rewitalizacji ma przede wszystkim wymiar
ekonomiczny, decydujący o powodzeniu lub porażce
programów. „Podejmując się polityki rewitalizacyjnej
obszarów problemowych w miastach” – zauważa Markowski – „należy sobie zdawać sprawę ze związków,
jakie zachodzą pomiędzy generowaniem wartości ziemi,
jej ceną, rentą, efektami zewnętrznymi a systemem podatków od wartości nieruchomości. Zrozumienie istoty
generowania wartości ziemi jest podstawą koncepcji
rewitalizacji obszarów miejskich. Pojawianie się korzyści
zewnętrznych na przekształcanym obszarze jest możliwe
tylko przy dużej skali tych przekształceń. Przekształcanie tkanki miejskiej jest czasochłonne, a korzyści ujawniają się tylko w długim okresie. Zatem indywidualne,
nieskoordynowane w czasie inwestycje nie są w stanie
przywrócić możliwości generowania wysokiej renty na
danym terenie. Wynika to między innymi ze specyficznych fizycznych cech przestrzeni i struktur społecznych
miasta, gdyż potencjalne korzyści są niwelowane przez
inne negatywne efekty zewnętrzne.”
Dlatego też wszystkie działania rewitalizacyjne, znane
z przykładów zachodnioeuropejskich, podlegały bardzo
skomplikowanym regulacjom prawnym. Były też intensywnie zarządzane przez sektor publiczny oraz wspierane środkami pochodzącymi z budżetów państwowych
czy regionalnych. Markowski wskazuje na konieczność

„dużego skumulowania inwestorów”, jako warunek
powodzenia procesu rewitalizacji oraz na niezbędny dla
niej udział władzy publicznej. Ostatecznie przestrzega
przed porażką procesu rewitalizacji, jeśli nie uwzględni się w dostatecznym stopniu potrzeby koncentracji
wysiłków i podejmowania przekształceń o odpowiedniej skali przeobrażeń: „Aby tego typu programy miały
szansę sensownej i zyskownej realizacji, niezbędna jest
współpraca publiczno- prywatna. Oprócz bezpośredniego zaangażowania kapitału publicznego i prywatnego
konieczna jest także pomoc w formie korzystnych kredytów spłacanych w długim okresie, rządowe gwarancje
kredytowe, dobra wizja przestrzennego zagospodarowania oraz konsekwentny i czytelny mechanizm zwrotu
poniesionych nakładów.”
Analiza europejskich doświadczeń w rewitalizacji obszarów miejskich, zależnych m.in. od krajowych i lokalnych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych czy
finansowych, generalizując, pozwala wyróżnić trzy
podstawowe modele rewitalizacji. Modele te biorą
swą nazwę od państw, w których dominowały. Mamy,
więc modele: angielski, hiszpański i niemiecki. Model
angielski polega przede wszystkim na znaczącym zaangażowaniu partnerów prywatnych dzięki tworzeniu
partnerstwa publiczno-prywatnego i to nie tylko przy
realizacji programów rewitalizacyjnych. Zakłada on
tworzenie spółek specjalnego przeznaczenia. W ich
skład wchodzą sektor publiczny i wybrani drogą przetargu inwestorzy prywatni. Właśnie oni są zazwyczaj
odpowiedzialni za pozyskanie środków na finansowanie
realizacji projektu. Przykładowe projekty rewitalizacji
w tym modelu to: Docklands w Londynie, Grangerown
w Newcastle i Johannesburg w RPA. Model hiszpański,
charakterystyczny także dla Portugalii, Irlandii i Grecji, zakłada istotny udział środków Unii Europejskiej
w finansowaniu programów rewitalizacji. Wkład własny
sektora publicznego jest często uzupełniany udziałem
inwestorów prywatnych, tworząc tzw. hybrydowe schematy PPP. Działania rewitalizacyjne zostały zrealizowane w ten sposób w Bilbao, Madrycie i w Sewilli. Model
niemiecki - stosowany głównie w niemieckich landach
wschodnich oraz w niektórych miastach francuskich
- polega na realizowaniu programów rewitalizacji wyłącznie z krajowych środków publicznych. Ze względu
na ograniczoność publicznych zasobów finansowych
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oraz możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce najbardziej korzystne i realne jest skorzystanie z doświadczeń hiszpańskich i angielskich, a więc
zastosowanie odpowiednio hiszpańskiego i angielskiego
modelu rewitalizacji. Warto zwrócić uwagę na metody
i instrumenty finansowe proponowane w ramach tzw.
współczesnego europejskiego paradygmatu rewitalizacji takie, jak: stopniowe zwiększanie wydatków (publicznych i prywatnych) na rewitalizację, sukcesywne
rozszerzanie zakresu stosowania grantów celowych,
stopniowe rozszerzanie źródeł finansowania i przemieszczanie decyzji finansowych na szczebel lokalny,
coraz szersze wykorzystywanie komercyjnych instytucji
finansowych na rzecz współfinansowania procesów
i przedsięwzięć rewitalizacji, przekształcanie dotacji
w odnawialne instrumenty finansowania (takie jak inicjatywa JESSICA).
Nadawanie dzięki rewitalizacji nowych funkcji często
cennym obiektom czy obszarom miasta jest bardzo
istotnym działaniem, które przyczynić się może do rozwiązania wielu problemów przestrzennych, gospodarczych czy społecznych. Program rewitalizacji wymaga
współpracy wielu podmiotów: władz miasta, przedsiębiorców, instytucji kultury, organizacji i stowarzyszeń,
uczelni wyższych i ośrodki badawczych czy wreszcie
społeczności lokalnej.

Dobre praktyki – przykłady
Docklands w Londynie
Kiedy w latach 80. zapadła decyzja o tym, że tereny po
zamkniętych dokach należy zrewitalizować, nie obyło
się bez protestów. Margaret Thatcher po raz kolejny nie
miała łatwego zadania. Musiała się zmierzyć z oporem
społecznym. Teraz wschodni Londyn to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Wielkiej Brytanii.
W historii Dockland można odczytać zróżnicowane
i wyraziste interesy:
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

rządu;
właścicieli terenów;
związane z rozwojem komercyjnym;
mieszkańców;
lokalnych planistów.
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Nazwa „Docklands” pierwszy raz została użyta oficjalnie w rządowym programie w latach 70. ubiegłego
wieku. Od razu się przyjęła. Na początku lat 70. Dockland był największym terenem przebudowy miejskiej
w Europie. Skala zaangażowanych tu interesów oraz
liczna społeczność aktywnych mieszkańców broniących
zorientowanego na potrzeby lokalnego przedsięwzięcia,
tzw. Planu Abercrombiego, stworzyły sytuację o niezwykłej złożoności, mającą charakter raczej problemu
politycznego niż racjonalnego wyboru planistycznego.
Obszar doków i ich obrzeża nad Tamizą był zamieszkany przez pracujących tam robotników. Był to rejon
imigracji, biedy, chorób i przykładowych, szeroko
opisywanych w okresie narodzin epoki przemysłowej
zagrożeń powodowanych przez masową urbanizację
(np. „The Housing Horrors of London, 1933). Szczególny
kontrast tworzyło położenie w sercu stolicy najbogatszego imperium ówczesnego świata. Był to też teren
stosunkowo nikłych (w porównaniu z innymi miastami
ówczesnej Europy) wysiłków w dziedzinie budownictwa społecznego. Niemieckie bombardowania w czasie
II wojny światowej były skierowane głównie przeciw
terenom przemysłowym, dlatego teren doków ucierpiał
znacznie bardziej od typowych dzielnic mieszkalnych.
W efekcie mnóstwo budynków stanowiły prowizorki
i obiekty nadające się tylko do wyburzenia. Następny
cios zadały dokom zmiany w technologii transportu.
Konteneryzacja premiowała głębokowodne instalacje
w dole Tamizy. Pierwszy – East India Dock – został
zamknięty w 1967 roku, a za nim poszły inne. Tymczasem w zagęszczonym Londynie był to jeden z niewielu
terenów przydatnych dla wielkich inwestycji. Miał więc
znaczenie regionalne i krajowe.
Doki londyńskie umierały co prawda powoli i można
było się do tego jakoś przygotować, ale jak wytłumaczyć
społeczeństwu, że powrotu do złotych lat portu londyńskiego już nie będzie? Gdy zamykano nierentowne
kopalnie, protestowano na północy Wielkiej Brytanii.
Tak samo było, gdy zamykano doki. Tym bardziej, że
rządowe projekty były jasne: po starym nie zostanie
kamień na kamieniu. W latach 60. i 70. zniszczono
wiele XIX wiecznych budynków magazynowych, wiele
innych popadło w ruinę. Największym problemem tej
części miasta było komunikacyjne odcięcie od reszty
aglomeracji, a także duży obszar, który zajmowały

londyńskie doki. Ich wielkość powodowała, że nie
można było tu przeprowadzić działań na małą skalę,
które ratowałyby tylko fragmenty tkanki miejskiej.
Należało się przyjrzeć temu problemowi całościowo.
W latach 70 podjęto ogólnonarodową dyskusję, co dalej
z dokami. Także kolejne propozycje przedstawione
przez konsultantów w 1973 roku nie zostały dobrze
przyjęte przez mieszkańców. W wyniku pracy szeregu
grup lokalnych zdecydowano o powołaniu Wspólnego
Komitetu Rady Wielkiego Londynu i pięciu władz lokalnych (Borough) obejmujących teren Doków, który
opracował w 1976 roku Plan Strategiczny Dockland.
Plan ten wywołał ostre podziały pomiędzy zwolennikami jakiegokolwiek rozwoju (bo obiecywał miejsca pracy), a zwolennikami utrzymania struktury zatrudnienia
odpowiadającej tradycjom obszaru. Nie zniwelował też
różnic między zwolennikami bardziej spekulacyjnego
i bardziej socjalnego budownictwa mieszkaniowego.
Niektóre władze lokalne, zachęcone dotacjami, wznosiły tymczasem wysokie budynki mieszkalne, które
wkrótce ulegały degradacji i wymagały intensywnych
remontów lub rozbiórki. Opozycja „mieszkania czy
biura” przenikała każdą dyskusję. W podtekście leżało
pytanie, kto kontroluje zasoby i potencjały. Pytano, kto
reprezentuje wspólnotę – legalnie wybrani przedstawiciele czy liderzy grup lokalnych; kto powinien odpowiadać za decyzje – miejscowi planiści czy nieokreślone
„siły” w City, jak dostać więcej pieniędzy od państwa
bez wzrostu zewnętrznej kontroli, jak zwiększyć wpływy bez zdominowania terytorium przez aktywności
(funkcje) nieodpowiadające lokalnym potrzebom i jak
zapewnić prawdziwą partycypację miejscowej ludności.
W końcu lat 70. utworzył się z tych pytań istny węzeł
gordyjski. Dylematy te rozwiązał wkrótce rząd Thatcher, który uznał prywatne inwestowanie za jedyne
możliwe rozwiązanie. Przygotowano szereg strategii dla
poszczególnych dzielnic, kładąc nacisk na dostarczanie
możliwości rozwoju dla biznesu i prywatnej inicjatywy.
Rewitalizację zaplanowano w dobrym momencie, kiedy
po reformach Margaret Thatcher nastąpił czas dynamicznego rozwoju gospodarczego i wiary w prywatną
inicjatywę. Potrzebne środki były ogromne, dlatego
strategia rozwoju została zaplanowana na wiele lat,
zasadnicza część projektu trwała w latach 1981-1998.
Jednak do dziś prowadzone są prace rewitalizacyjne. Realizacja wzięła pod uwagę zarówno tworzenie

nowych miejsc pracy, jak budownictwo mieszkalne
i publiczne. Nie zapomniano o przestrzeni społecznej
ważnej dla miasta, jak parki place zabaw, architektura
krajobrazu, brano także pod uwagę elementy ekologiczne. Przebudowa ta stała się więc jednym z pierwszych
przykładów nowego podejścia do przestrzeni miejskiej.
Nie wszędzie osiągnięto zakładane efekty, ale ogólnie
rzecz biorąc rewitalizacja doków oceniona została jako
duży sukces. Przebudowa odbiła się szerokim echem
w całym świecie, a jej efekty urbanistyczne i architektoniczne stały się przedmiotem wielu analiz i opracowań.
Zgodnie z danymi LDDC przyniosła ona podniesienie
liczby ludności z 40 tysięcy do ponad 80 tysięcy, liczba
nowych miejsc pracy wzrosła z 27 tysięcy do 72 tysięcy. Zbudowano ponad 21 tysięcy nowych budynków
mieszkalnych i zrealizowano 2,3 miliona m2 budynków
o charakterze komercyjnym, co zwiększyło 2,5 razy
ilość prywatnych firm na tym terenie. Publiczne inwestycje sięgnęły 1,8 biliona funtów, co przyciągnęło 6,5
biliona funtów inwestycji prywatnych. Wszystkie te
wydatki nie wystarczyły jednak na całkowitą rewitalizację i pewnie jeszcze lata upłyną, zanim tereny te staną
się w pełni wizytówką Londynu. Wszakże już dziś traktowane są jako jedna z atrakcji turystycznych. Istnieje
nawet specjalnie powołane biuro turystyczne zajmujące
się propagowaniem atrakcyjności doków.
Historię doków można poznać w Museum of Docklands. Są tam wiernie odtworzone stare uliczki portowe
(z dzielnicy Wapping), gdzie można zobaczyć, a nawet
poczuć, jak wyglądało portowe życie. Muzeum zlokalizowane jest przy stacji DLR West India Quays, zajmuje
stare budynki magazynowe przy pierwszym z wybudowanych doków londyńskich – West India. W chwili
powstania, w 1802 r., magazyny mogły pomieścić – według informacji inwestora – 100 tysięcy beczek rumu.
Doki West India zamknięto w 1988 r..
Bilbao
Efekt Bilbao to niemal magiczny termin odnoszący się
do dynamicznego rozwoju miasta Bilbao, który w potocznym mniemaniu zawdzięcza ono powstaniu jednego obiektu - oddziału Muzeum Guggnheima projektu Franka Gehry’ego. Wiele miast na całym świecie
pragnie powtórzyć u siebie efekt Bilbao. Temat ten jest
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dodatkowo interesujący z uwagi na fakt iż Hiszpania
przeżywa obecnie głęboki kryzys gospodarczy - związany między innymi z tym że wiele inwestycji z poprzednich lat było nietrafionych. Bilbao to przeszło
350-tysięczne miasto położone na północy Hiszpanii na
terenie Autonomii Baskijskiej. Dziś uznawane za jeden
z czołowych światowych ośrodków designu, jeszcze
przed trzydziestoma laty było podupadającym miastem postindustrialnym, kojarzonym w świecie niemal
wyłącznie z baskijską terrorystyczną grupą ETA. Niezwykła zmiana wizerunkowa ostatnich lat związana jest
z przyjętą w Bilbao strategią rewitalizacyjną. Jej flagową
inwestycją było ożywienie Abandoibarry – nabrzeżnej
poprzemysłowej, centralnie położonej części miasta

.

Przez długi czas, Bilbao było prężnie rozwijającym się
,,oknem na świat’’. W XX wieku pozycja Bilbao jako nowoczesnego ośrodka przemysłowego stopniowo słabła.
Najtrudniejszy okres postępował od lat 70-tych, gdy do
Hiszpanii doszły echa kryzysu naftowego. Tak jak
w pozostałych krajach europejskich wymusiły one podjęcie reform polityczno-gospodarczych. Dla przemysłu
baskijskiego, który dawno przestał już być konkurencyjny – tak ze względu na opóźnienia technologiczne,
jak i wysokie koszty produkcji – lata 70-te były okresem
niezwykle trudnych przemian gospodarczych upływających pod znakiem deindustrializacji. Szacuje się,
że w latach 1975-85 zatrudnienie w przemyśle baskijskim spadło o 24 proc., co odpowiadało cięciom 94 tys.
700 etatów, prowadząc do zamykania wielu zakładów
w sektorze produkcji żelaza i stali, a także w przemyśle stoczniowym. Bilbao z wizytówki nowoczesności
przeistoczyło się w latach 70-tych i 80-tych w archetyp
upadającego ośrodka postindustrialnego. Konieczność
przywrócenia potencjału miasta dostrzeżono jeszcze
pod koniec lat 80-tych. Jedną z pierwszych inicjatyw
była prezentacja w maju 1989 roku projektu Generalnego Planu Zagospodarowania Przestrzeni Miejskiej
Bilbao (Plan General de Ordenación Urbana, PGOU),
w którym zwracano uwagę na postępującą utratę przez
miasto jego dawnej, centralnej pozycji i zaznaczano, że
celem nadrzędnym polityki miejskiej powinno stać się
zatrzymanie tego procesu i przekształcenie Bilbao
w dynamiczne centrum finansowo-usługowe. Plan ten
wyróżniał cztery obszary rewitalizacji, a jednym z nich
była Abandoibarra obejmująca obszar 35 ha położony
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wzdłuż nabrzeżnej części miasta usytuowanej w jego
centrum. W tym samym roku, z inicjatywy rządu baskijskiego, Deputacji Vizcai i Rady Miejskiej Bilbao
zainicjowano działania zmierzające do sformułowania
Planu Strategicznego Rewitalizacji Metropolitarnego
Obszaru Bilbao (Plan Estratégico para la Revitalización
del Bilbao Metropolitano), który określał kluczowe obszary działań mających poprawić sytuację miasta. Dla
każdego z nich przedstawiał zakres konkretnych celów,
środków i strategii ich realizacji. Zanim jednak rozpoczęto te przemiany, na rubieżach Europy funkcjonowało ponure, biedne, pogrążone w kryzysie górniczo-portowe miasto. Bilbao dodatkowo narażone było na
zagrożenia takie jak terroryzm i permanentny konflikt
z władzami w Madrycie. Zarówno w przeszłości, jak
i teraz Bilbao to przestrzeń społecznie, kulturowo, językowo, politycznie, geograficznie, historycznie i ekonomicznie odmienna od reszty hiszpańskiego państwa.
Jednak cechy te można było równie dobrze traktować
nie jako mankamenty, lecz specyfiki stanowiące punkt
wyjścia – inspirację dla zmian:
ƣƣ specyficzne ukształtowanie terenu – mały kraj
(góry, morze, rzeka)
ƣƣ specyficzny klimat (ciepło i wilgotno),
ƣƣ specyficzna roślinność (zielone miasto),
ƣƣ specyficzna grupa (etnos, kultura, język),
ƣƣ specyficzna architektura (wiele obiektów
postindustrialnych).
Do warunków wyjściowych rewitalizacji w Bilbao trzeba zatem zaliczyć wieloaspektową odmienność, trudne
relacje z Hiszpanami, a także biedę, bezrobocie, istotny
udział czynników industrialnych (w tym również zabudowę tego rodzaju i nie zagospodarowaną, brudną
rzekę). Wydawać by się mogło, że z tak zdegradowaną
przestrzenią materialną i społeczną nic nie da się już
zrobić. A tym bardziej przy pomocy sztuki. Już na etapie
planowania rewitalizacji postulowano m.in. rozbudowę
sieci komunikacji lądowej, portu morskiego i lotniczego,
budowę osiedli mieszkalnych, stworzenie emblematycznych budowli pozwalających na promocję społecznego
i kulturalnego wizerunku miasta. Następnie istotnymi
kwestiami stały się: rozwój partnerstwa pomiędzy inicjatywami publicznymi i prywatnymi w zakresie efektywnego planowania i zarządzania procesami regeneracji

przestrzeni miejskiej. A także, co istotne, budowę Muzeum Guggenheima i Palacio Euskalduna de Congresos
y de la Música pozwalających na promocję Bilbao jako
centrum kulturalno-kongresowego.
Zgodnie z postulowanym w planie partnerstwem pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, kluczowymi instytucjami w procesie reorganizacji i ożywienia
przestrzeni miejskiej były dwie publiczną – prywatne
inicjatywy (partnerstwo): powstała w 1991 roku Bilbao
Metropoli 30 oraz utworzona w rok później Bilbao Ría
2000. Bilbao Metropoli 30 (BM 30) powołano z inicjatywy zarówno instytucji publicznych, w tym rządu
baskijskiego, Deputacji Vizcai, Rady Miejskiej Bilbao,
jak i wielu organizacji prywatnych, w tym instytucji
finansowych, naukowych oraz przedsiębiorstw działających w różnych obszarach aktywności ekonomicznej.
Od początku swojego istnienia BM 30 definiowało
swoje cele w sferze działań dotyczących planowania,
badań i promocji. To właśnie BM 30 wzięło na siebie
ciężar konstruowania globalnej koncepcji rewitalizacji
i prowadzenia działań integracyjnych i koordynujących.
Uważa się, że w 1989 roku Bilbao stworzyło strategię,
która miała pomóc miasto w przemianie z industrialnego w postindustrialne, z modernistycznego w postmodernistyczne. Z kolei Bilbao Ría 2000, formalnie
prywatna organizacja non-profit, której udziałowcami
były wyłącznie instytucje publiczne (prawa własności
podzielone były w równej części pomiędzy administrację centralną i baskijską), powołana została do realizacji
projektów rewitalizacyjnych, w tym – uznawanej za
najbardziej emblematyczną inwestycję w Bilbao – rewitalizację obszaru nadrzecznego Abandoibarra. Megaprojekt Abandoibarra od początku traktowany był
priorytetowo, stając się swego rodzaju wizytówką procesu rewitalizacyjnego Bilbao. Obszar ten już w projekcie PGOU z końca lat 80-tych wymieniany był jako tzw.
„obszar możliwości”. Jego szczególny potencjał wynikał
z dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, z niezwykle
korzystnego położenia w nabrzeżnej i zarazem usytuowanej centrycznie części miasta, która w okresie industrializacji była przestrzenią wykorzystywaną do działalności przemysłowo-portowej, a która po zamknięciu
w początkach lat 90-tych znajdujących się tam stoczni
Euskalduna, przestała pełnić funkcje użytkowe. W 2001
roku, przy współudziale 300 liderów lokalnych, opra-

cowano uaktualnienie strategii z 1989 roku, hasłem:
,,Bilbao jako miasto globalne’’. Wypracowano wówczas
8 priorytetowych obszarów działania:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Inwestycje w kapitał ludzki – podnoszenie kwalifikacji i umiejętności lokalnej siły roboczej;
Zmiana modelu funkcjonowania miasta – Bilbao
jako wielofunkcyjny ośrodek centralny na tzw.
Europejskiej Osi Atlantyckiej, jako centrum usług
wyższego rzędu, wykorzystujące tradycje w dziedzinie bankowości, rozwijając sektor ubezpieczeń,
przemysł wysokich technologii oraz specjalistyczny
handel (m.in. poprzez budowę parku technologicznego oraz przyciągnięcie do miasta międzynarodowych instytucji, jak European Software Institute
oraz European Agency for Safety at work);
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej: budowa
metra, rozbudowa lotniska, rozbudowa portu, integracja systemu transportowego;
Ochrona i rekultywacja środowiska naturalnego
(m.in. oczyszczenie rzeki Neviron);
Odnowa urbanistyczna – projekty rewitalizacji
poszczególnych dzielnic i części miasta;
Kultura jako główna funkcja stymulująca rozwój
miasta;
Wspólne zarządzanie rozwojem miasta przez sektory publiczny i prywatny oraz zaangażowanie
w projekt wszystkich aktorów determinujących
rozwój miasta;
Działania społeczne i socjalne nakierowane na poprawę jakości życia.

Do zaprojektowania obiektu władze miasta zaprosiły
Franka O. Gehry`ego. Ten zaproponował budynek,
jakiego jeszcze na świecie nie było - pełen krzywizn
i powyginanych brył. Do zmaterializowania swojej
dekonstruktywistycznej wizji architekt wykorzystał
jako pierwszy komputerowy program Catia, służący
wcześniej do modelowania kadłubów samolotów. Bryła samego Muzeum, jest delikatna i kolorowa dzięki
krzywiznom metalowych tafli, tytanowej blasze odbijającej wodę, niebo, zabudowę miasta, mieniąca się
srebrem i błękitem. Jednocześnie, pomimo tej subtelności i próby wkomponowania bryły w miasto, jest ona
przejawem władzy. Stanowi rzeczywisty symbol miasta,
władzy nowego Bilbao nad starym, dominacji usług nad
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przemysłową przeszłością. Jeremy Clarkson, popularny
brytyjski dziennikarz, trafnie podsumowuje wzajemny
stosunek Bilbao i Muzeum, twierdząc, że obiekt: „nieodparcie dominuje nad każdym miejskim widokiem
i każdym procesem myślowym. Znajduje się na końcu
każdej ulicy, a jeśli go tam nie ma, zastanawiasz się,
dlaczego”. Warto jednak podkreślić, że nie była to inwestycja przyjęta przez mieszkańców z entuzjazmem,
a wręcz przeciwnie. Podczas konsultacji społecznych
okazało się, że budowa nowego, drogiego gmachu dla
muzeum amerykańskiej fundacji nie wzbudziła aprobaty mieszkańców pogrążonego w kryzysie miasta. Jak
przyznaje były prezydent Bilbao Ibon Areso Mendiguren: „na początku lat 90. byli [oni] przeciwni budowaniu kosztownego muzeum z ich podatków. Uważali, że
pieniądze te można przeznaczyć na inne cele. Można ich
zrozumieć, bo budowa kosztowała 133 mln euro, które
można by np. rozdać bezrobotnym. Ale my wierzyliśmy,
że inwestycja w kulturę się opłaci. I mieliśmy rację. Już
w pierwszym roku po otwarciu muzeum miasto zarobiło o 148 mln euro więcej”. W czasie krótszym niż rok
zwrócił się całkowity koszt budowy muzeum, przez
kolejne lata dochody miasta rosły głównie dzięki nowym inwestycjom; hotelom, restauracjom, biurowcom
międzynarodowych korporacji.
Na budowę otwartego w 1999 roku obiektu konferencyjno-kongresowego wydano 71 milionów dolarów.
Projekt madryckich architektów F. Soriana Pelaeza oraz
D. Palarios odwołuje się doi stoczniowej przeszłości
tego obszaru, formą przypomina bowiem statek w suchym doku. Obiekt o powierzchni 53 000 m2 dysponuje też podziemnym parkingiem na 475 samochodów.
Wielofunkcyjny budynek jest także siedzibą działającej
od XIX wieku Orkiestry Symfonicznej Bilbao, posiada 3
sale muzyczno- teatralne z rozbudowanym zapleczem,
4 duże pomieszczenia konferencyjne oraz kilka mniejszych połączonych z salą ekspozycyjną i restauracyjne
W wyniku rozwoju turystyki i pokrewnych gałęzi gospodarki znacząco spadło bezrobocie. W samych tylko
hotelach i restauracjach pracę znalazło 4 tys. ludzi,
a miasto zaczęło być postrzegane jako nowoczesna, dynamiczna i ciekawa metropolia. Wreszcie, co podkreśla
Mendiguren, głównie dzięki nowemu muzeum i projektom w jego otoczeniu, oddano miastu rzekę. W dawnych portach powstały parki, a nabrzeża zamieniono
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w bulwary. Ważne jest tu słowo sukces, ponieważ stosuje się je do sfery symboliczno- marketingowej (w tym
odnowy przestrzeni publicznej) oraz miejskiej gospodarki, bazującej na rozwoju turystki i instytucjach kulturalnych. Podkreślić trzeba, że taki finansowy sukces,
chociaż rzeczywiście niespotykany, mimo wszystko nie
oznacza bezpośrednio sukcesu „rewitalizacji”, a wzrost
PKB czy spadek bezrobocia, nie są jedynymi wyznacznikami jakości życia w mieście. Wydawałoby się, że są
to truizmy, jednak w opisie „efektu Bilbao” kwestie te są
najczęściej pomijane. W tym przypadku dla właściwej
oceny istotny może być zarówno sukces finansowy, jak
i brak współudziału mieszkańców podczas tworzenia
projektu, instytucji i przestrzeni.
Należy ponadto zaznaczyć, że Bilbao, mimo niewątpliwego sukcesu dotychczasowych projektów, nadal
jest rewitalizowane – autorzy przemian nie spoczęli na
laurach, lecz kontynuują rozpoczęty program poprawy
jakości przestrzeni miejskiej. Jak wiadomo, impulsem
do przemian w stolicy Euskadi było pojawienie się
w obszarze tego portowo-górniczego miasta muzeum
Guggenheima. Znaczenie tej instytucji i jej wpływ na
rewitalizację Bilbao jest powszechnie znany, jednak
często zapomina się, że przyczyną ostatecznego sukcesu było wprowadzenie złożonego i długofalowego programu gruntownych przemian, dla którego ten obiekt
był jedynie katalizatorem – albo raczej: wyzwalaczem.
Warto zaznaczyć, że w programie od razu uwzględniono priorytety, których jednoczesna realizacja gwarantowałaby zadowalający efekt. Były to:
ƣƣ ciągłość (przez 5 lat realizowano różne projekty
po kolei),
ƣƣ spójność (przyjęto całościową perspektywę w zakresie decyzji i działań związanych z przebudową),
ƣƣ konsensus (założono z góry konieczność dialogu
pomiędzy administracją a lokalną społecznością
oraz rozmaitymi organizacjami i instytucjami ją
reprezentującymi).
Głosy sprzeciwu wobec ,,efektu Bilbao’’, rzecz jasna,
obecne są cały czas. Nie wszystko się udało. Pojawia
się zarzut populizmu, wabienia za pomocą wielkich
nazwisk i symboli, wykorzystywania przez władze Bilbao socjotechniki w celu przyciągnięcia do miasta kapi-

tału. Niewątpliwie, muzeum Guggenheima spełniło rolę
współczesnej katedry, stało się jasnym, jednoznacznym
sygnałem na zewnątrz. Czy w takim samym stopniu jest
projektem ważnym dla mieszkańców? Nawet jeśli nie,
to jego budowa pociągnęła za sobą wielowymiarową
przemianę znacznych obszarów miasta. To ogromna
inwestycja i na pewno także w tym przypadku nie uniknięto błędów. Niezbyt przekonująco brzmią jednak utyskiwania nad losem kilku lokalnych artystów zdominowanych rzekomo przez ich bardziej znanych kolegów,
których prace wystawiane są w muzeum Guggenheima.
Dobra sztuka być może obroni się sama, zdegradowana
tkanka miejska, społeczna i kulturowa – na pewno nie.
Ocena całokształtu przemian jest pozytywna i trudno
przypuszczać, by ktokolwiek porównując Bilbao sprzed
rewitalizacji i obecne nie zauważył wyraźnej poprawy
jakości przestrzeni miejskiej oraz wzrostu poziomu
życia mieszkańców i atrakcyjności stolicy Euskadi dla
inwestorów i turystów.

Zakończenie
Poprzedni okres finansowania ze środków UE nie był
najlepszy dla projektów rewitalizacyjnych w Polsce.
Działania były w dużej mierze ograniczone do remontów, bez uwzględnienia działań “miękkich” skierowanych do mieszkańców, nie włączano także lokalnego
biznesu. Samorządy podejmowały działania wybiórcze,
bez spójnej wizji wyprowadzania danego obszaru ze
stanu kryzysowego. Ograniczono się najczęściej do
jednego źródła finansowania. W skutek rozumienia
rewitalizacji jako remontowania zniszczonej zabudowy
czy infrastruktury drogowej, środki na rewitalizację nie
dotarły tam, gdzie naprawdę były potrzebne. „Rewitalizacja” często zatrzymywała się na fasadach i nie docierała na podwórka, nie interesowała się tym, co dzieje się
w mieszkaniach i firmach, nie rozpoznawała społeczno-gospodarczych źródeł upadku obszaru. Bardzo często
działania podejmowano jedynie w celu poprawy płynności ruchu turystycznego. Nie badano wnikliwie miast,
nie badano szczegółowo obszarów zdegradowanych, nie
tworzono map potrzeb i problemów. Nie było wiadomo,
jakie długofalowe korzyści mają przynieść wdrażane
projekty, nie zastanawiano się, jak pomóc mieszkańcom. Bardzo rzadko prowadzono rzetelne konsultacje
z mieszkańcami i użytkownikami zmienianej prze-

strzeni. Za główne przyczyny nieudanych rewitalizacji,
Paweł Kołacz i Piotr Wielgus uważają:
ƣƣ niezrozumienie istoty rewitalizacji przez decydentów samorządowych, podejście wybiórcze, nastawione na szybki wynik,
ƣƣ brak wnikliwych badań, postawienie na błędne
cele i rozwiązania,
ƣƣ brak trafnej diagnozy,
ƣƣ instrumentalne traktowanie środków na rewitalizację,
ƣƣ niewystarczająca wiedza, niechęć do korzystania
z pomocy ekspertów,
ƣƣ niewystarczający dialog z interesariuszami; zbyt
mało działań edukacyjnych dla mieszkańców,
ƣƣ niewystarczające zaangażowanie mieszkańców,
lokalnych liderów i organizacji pozarządowych.
Na szczęście rozumienie i podejście do rewitalizacji
zmieniają się. Słynne hasło „Rewitalizacja to NIE remont”, które było domeną społeczników, dziś już coraz
częściej usłyszeć można z ust urzędników i polityków.
Sukces Bilbao, Doków Londynu czy przestrzeń rekreacyjna zamkniętego lotniska Tempelhof w Berlinie,
można powtórzyć. Przytoczone przykłady mogą posłużyć jako inspiracje, nie jako gotowce gdyż każde miasto posiada unikatową tożsamość społeczną, historię
i uwarunkowania. Indywidualizm i wizja miasta przyszłości zdają się być kluczowe w realizacji skutecznej
strategii rewitalizacji.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych działa od 2003 roku. Naszym celem jest udzielanie szerokiego wsparcia osobom indywidualnym
i podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym i innym
przedsiębiorstwom społecznym. To między innymi wsparcie formalno-prawne, tworzenie warunków do rozwoju oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Na przestrzeni lat 2012 – 2018 Stowarzyszenie wsparło
przedsiębiorstwa społeczne w utworzeniu ponad 500 stabilnych miejsc pracy.
Około 300 z nich zostało utworzonych w subregionie konińskim.
Od 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (OWES). Od 2015 roku OWES
prowadzony przez SNRSS posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, świadczącą o wysokiej jakości usług świadczonych
przez Ośrodek. Zespół naszego Ośrodka to ponad 20 specjalistów, regularnie
wspieranych przez kolejnych kolejne kilkanaście osób – co pozwala na realizację wielu, różnorodnych przedsięwzięć z zakresu włączenia społecznego.
Do realizacji naszych celów podchodzimy kompleksowo. Od edukacji, poprzez animację i budowanie przyjaznego środowiska, do wspierania w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy. Docieramy do środowisk lokalnych w całym kraju. Promujemy idee związane z rozwojem JST w kierunku stosowania
społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. takie
działania jak:
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8. STOWARZYSZENIE
NA RZECZ SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH

ƣƣ
ƣƣ
ƣƣ

Podejmowanie inicjatyw i edukacja w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
Działania na rzecz włączania rewitalizacji społecznej w procesy rewitalizacyjne
gmin, powiatów i miast.
Promocja społecznie odpowiedzialnych wykonawców i dostawców usług i produktów dla biznesu i JST.

Realizujemy projekty międzynarodowe – m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz
edukacyjne. Promujemy idee spółdzielcze i jako jedna z pierwszych organizacji w kraju
angażujemy się w działania na rzecz edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
Organizujemy spotkania w szkołach, ale także mniej formalne inicjatywy w zakresie
edukacji jak społecznie zaangażowane seanse kinowe. Regularnie wydajemy Magazyn
Spółdzielczy SOC oraz inne publikacje specjalistyczne.
Kontakt:
www.spoldzielnie.org
www.woes.pl
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