


Godzina Temat Prelegenci

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30
Przedsiębiorstwa społeczne jako ważny partner dla 

jednostek samorządu terytorialnego

Ewa Gałka – Prezeska Zarządu 

Centrum PISOP

10.30 – 11.10 Ustawa o jawności życia publicznego

Katarzyna Paradowska -

Kancelaria Radców Prawnych 

Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 Społeczne zamówienia publiczne

Magdalena Olejarz – Dyrektor 

Departamentu Unii Europejskiej i 

Współpracy Międzynarodowej 

Urzędu Zamówień Publicznych

12.30 – 13.15 Dyskusja i podsumowanie spotkania Ewa Gałka



Jak skutecznie współpracować 
z przedsiębiorstwami społecznymi?



Nie chodzi o to, 
aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. 

Chodzi przede wszystkim o to, 
aby robić właściwe rzeczy.

Peter F. Drucker



Wyzwania społeczno-gospodarcze 

• 1% osób najbogatszych w rozwiniętych krajach otrzymuje 10% wszystkich przychodów

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosi w Polsce prawie 
25%

• stopa ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną 
osobą niepełnosprawną wynosi ok. 11%

• jeżeli uda się podnieść ubogim i klasie średniej przychody o 1 punkt procentowy, to 
spowoduje to wzrost PKB o 0,38 punktu procentowego w ciągu kolejnych pięciu lat. Taki sam 
wzrost przychodów najbogatszych przekłada się na wzrost PKB tylko o 0,08 punktu 
procentowego

Źródło: GUS, MPIPS, MFW



Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna 

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, w której poprzez działalność 
ekonomiczną i działalność pożytku publicznego realizuje się cele służące: 

• integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 

• tworzeniu miejsc pracy, 

• świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego), 

• oraz rozwojowi lokalnemu.



Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna 

Przedsiębiorstwa społeczne są głównym fundamentem ekonomii społecznej. 

• prowadzą działalność gospodarczą

• celem ich działalności jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej

• nie rozdzielają zysku pomiędzy udziałowców, ale przeznaczają go na wzmocnienie potencjału 
przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

• jest zarządzane na zasadach demokratycznych

• wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami



• w krajach „starej” Unii Europejskiej gospodarka społeczna stanowi około 10%
aktywności gospodarczej, która jest wynikiem działania na rynku ponad 2 milionów
przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających łącznie około 20 milionów osób.
Stanowi to około 10% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej

• w Hiszpanii, sektor ekonomii społecznej jest odpowiedzialny za wytwarzanie 10%
krajowego PKB

• we Francji ekonomia społeczna generuje ponad 10% zatrudnienia i 8% wartości płac
• w Polsce cały sektor odpowiada za wytwarzanie zaledwie ok. 2% PKB i ok. 3%

zatrudnienia.

Źródło: MPiPS, CIRIEC, INSEE

Ekonomia społeczna w Europie



• 5,4 mld euro - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020;
(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

• 197,4 mln euro – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) 2014+, Oś
Priorytetowa Włączenie Społeczne (Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego)

Dodatkowo m.in.
• Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
• Środki na rewitalizację

Źródło: KPRES, MPiPS

Środki na rozwój ekonomii społecznej 2014-2020



Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

• Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

• Wspieranie istniejących przedsiębiorstw społecznych 

• Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

• Wspieranie w utrzymywaniu miejsc pracy

• Podnoszenie jakości oferty

• Pomoc w pozyskiwaniu zleceń

• Współpraca z JST i przedsiębiorstwami w zakresie ekonomii społecznej 

• Edukacja w zakresie ekonomii społecznej 



Współpraca JST – przedsiębiorstwo społeczne

Powołanie spółdzielni socjalnej osób prawnych 

• Spółdzielnia Socjalna Kotwica (Gmina Włoszakowice i Stowarzyszenie Pro-Activ)

• Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda (Powiat leszczyński i Stowarzyszenie Pro-Activ)

• Spółdzielnia Socjalna Ecoss (Gmina Krobia i Powiat Gostyński)

Zakup produktów bądź usług

• Spółdzielnia Socjalna Rydzynianka i OPS Rydzyna (przygotowywanie obiadów dla 
beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej)

• Spółdzielnia Socjalna Filar i MGOPS Rawicz (usługi opiekuńcze w gminie Rawicz)

• Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń i Gmina Borek Wielkopolski (usługi sprzątające, 
wycinka drzew, tereny zielone)

• Spółdzielnia socjalna Bon Appetit i Szpital w Kościanie (catering)



Współpraca przedsiębiorstwo społeczne – JST

Użyczenie lokalu na preferencyjnych warunkach

• Spółdzielnia Socjalna Pod skrzydłami, Spółdzielnia Socjalna Kuba Bart i Miasto Leszno 
(niższe stawki wynajmu lokali dla podmiotów ekonomii społecznej niż dla komercjalnych 
firm)

Zapewnianie pracowników tymczasowych 

• Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda i Gmina Lipno (outsourcing pracowniczy – sprzątanie 
przy terenach zielonych)

Wspólne inicjatywy 

• Spółdzielnia Socjalna OMNES - Hotel dla owadów „Łąka kwietna” (w ramach inicjatywy 
lokalnej, wspólnie z miastem Leszno)



Wybrane efekty naszej pracy 

Wspierane podmioty ekonomii społecznej, w tym: 274

• Przedsiębiorstwa społeczne 45

• Podmioty ekonomii społecznej 229

Wspierane przedsiębiorstwa społeczne (w tym nowych 19): 45

• Spółdzielnie socjalne osób fizycznych 20

• Spółdzielnie socjalne osób prawnych 6

• Fundacje 10

• Stowarzyszenia 5

• Spółki non profit 4



Liczba przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dotację 34

Liczba utworzonych miejsc pracy 140

Łączna wartość przyznanych dotacji na miejsca pracy 3 070 227,60 zł 

Łączna wartość  przyznanego wsparcia pomostowego podstawowego 1 468 689,00 zł 

Liczba wspartych osób, w tym: 915 (w tym 582 kobiet)

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 268 (w tym 152 kobiet)

• osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych 208 (w tym 127 kobiet)

• osób z niepełnosprawnościami 180 (w tym 108 kobiet)

• osób pochodząca z obszarów wiejskich 544 (w tym 341 kobiet)

Wybrane efekty naszej pracy 





Godzina Temat Prelegenci

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30
Przedsiębiorstwa społeczne jako ważny partner dla 

jednostek samorządu terytorialnego

Ewa Gałka – Prezeska Zarządu 

Centrum PISOP

10.30 – 11.10 Ustawa o jawności życia publicznego

Katarzyna Paradowska -

Kancelaria Radców Prawnych 

Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

11.35 – 12.35 Społeczne zamówienia publiczne

Magdalena Olejarz – Dyrektor 

Departamentu Unii Europejskiej i 

Współpracy Międzynarodowej 

Urzędu Zamówień Publicznych

12.30 – 13.15 Dyskusja i podsumowanie spotkania Ewa Gałka


