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Najważniejsze dokumenty 
Krajowy  Program  

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 
16 RPO 

Umowa Partnerstwa 

Regionalne Programy  

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Wytyczne w obszarze  

włączenia społecznego 

MRPiPS 

MR 

Urzędy Marszałkowskie 

MR 

MR 



Przedsięwzięcia podejmowane 
w obszarze ekonomii 

społecznej będą zgodne z 
KPRES. Działania te 

mają służyć tworzeniu 
trwałych i wysokiej jakości 

miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej.  

Preferencje dla PES 

Umowa Partnerstwa 

W przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach UP 

promowane będzie 
korzystanie z usług 

oferowanych przez PES 

Preferencyjnie dla PES 
jako dostarczycieli usług 

społecznych 

Wytyczne w zakresie 
kwalifikowania wydatków 

 
IZ określa rodzaj zamówień 

publicznych, w ramach których 
zobowiązuje beneficjenta do 

zastosowania klauzul 
społecznych –  
dotyczy EFS 

Wytyczne w obszarze 
włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa 
 
 

IZ RPO zapewnia preferencje 
dla realizacji usług 

społecznych przez PES 



Wytyczne w obszarze włączenia 
społecznego 
• Adresowane do IZ RPO, a nie do beneficjentów czy odbiorców wsparcia, 

ale mają pośredni wpływ na beneficjentów i odbiorców wsparcia 

• Zawierają podstawowe definicje np. definicja przedsiębiorstwa 
społecznego (PS), definicja podmiotu ekonomii społecznej (PES), 
definicja OWES – brak definicji ustawowych 

• Zapewniają zgodność z Umową Partnerstwa i KPRES 

• Zawierają zalecenia oraz minimalne wymogi:  co do zasad wsparcia (np. 
zasady związane z przyznawaniem dotacji) oraz co do zakresu wsparcia 

• Ale….pierwszeństwo nad Wytycznymi mają zapisy RPO 



RPO: Wsparcie dla PES i PS 

OWES 
 

Usługi wsparcia ekonomii społecznej 
świadczone: 

 
• 3 rodzaje usług zdefiniowane w 

KPRES: animacja, inkubacja, usługi 
biznesowe 

 
• Różne rodzaje instrumentów: np. 

szkolenia, doradztwo, działania na 
rzecz rozwoju partnerstwa, 

udzielanie wsparcia finansowego 

ROPS 
 

• Działania związane z sieciowaniem i 
tworzeniem klastrów i franczyz na 

poziomie regionalnym 
 

• Zwiększanie widoczności PES i PS 
 

• Tworzenie przyjaznego otoczenia dla 
rozwoju ekonomii społecznej 

 
 
 
 



OWES: 3 rodzaje usług wsparcia 

• Udział w konkurach: dostęp do konkursów dla wszystkich 
podmiotów 

• Podpisanie umowy o dofinansowanie i świadczenie usług: 
wyłączenie przez podmioty lub partnerstwa posiadające 
akredytację 

 

• Wyzwanie: trwałość systemu wsparcia ekonomii społecznej 
(OWES) 



OWES: 3 rodzaje usług wsparcia 
Animacja lokalna:  

koncentracja na następujących działaniach i efektach: 

• Zanimowanie grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia 
podmiotu ekonomii społecznej; 

• Zanimowanie środowisk, które przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej; 

Inkubacja: 

Koncentracja na następujących działaniach i efektach: 

• tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS)  dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

• uruchamianie przez NGO działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności 
gospodarczej; 

Usługi biznesowe: 

Koncentracja na następujących działaniach i efektach: 

• tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących PS; 

• działania zwiększające stabilność PS , wspierające ich rozwój PS, prowadzące do wzrostu 
obrotów w PS. 

 



OWES: instrument w postaci wsparcia 
finansowego (dotacje) 
• Cel dotacji: tworzenie nowych miejsc pracy dla określonej kategorii osób:  

• poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;  

• w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;  

• w podmiotach ekonomii społecznej, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych 
podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.  

• Trwałość miejsca pracy: 12 miesięcy 

• Planowana nowelizacja: 

• Trwałość miejsca pracy:  12 miesięcy lub 18 miesięcy (w przypadku gdy finansowe 
wsparcie pomostowe  trwa 12 miesięcy) 

• Trwałość PS: PS, które  otrzymało dotację na utworzenie miejsc pracy będzie spełniało 
cechy przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku 
wydłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej do 18 miesięcy, od dnia 
przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 
termin przyznania dotacji. 

• Poddanie PS lustracji lub zewnętrznemu audytowi po 12 lub 18 miesiącach (w zależności 
od długości trwania wsparcia pomostowego finansowego) 

 

 

 

  



OWES: instrument w postaci wsparcia 
finansowego (dotacje) 

• Dotacja może być przyznana na stworzenie miejsca pracy dla: 

• osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 

• osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (bezdomnych, 
uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków 
odurzających, chorych psychicznie,  długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z 
zakładów karnych, uchodźców, osób niepełnosprawnych) 

 

• Planowana nowelizacja:  

• dotacja wyłącznie na osoby bez pracy, najbardziej oddalone od rynku pracy (tj. III 
profil pomocy lub osoby, które oprócz bezrobocia doświadczają innych przesłanek 
wykluczających) 

• preferowana forma zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji - 
umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę.  

 



OWES: instrument w postaci wsparcia 
finansowego (dotacje) 

• Maksymalna kwota dotacji na 1 miejsce pracy:   

6-krotność przeciętnego wynagrodzenia  w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu:  

30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli maksymalnie 
stworzenie miejsc pracy dla 5 osób), Planowana nowelizacja: 30-krotność dla jednego 
podmiotu, ale w odniesieniu do każdego z działań (utworzenie PS, wsparcie istniejącego PS, 
przekształcenie PES w PS) 

 

• Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub 
prowadzenia działalności  

• Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu. 

 



OWES: usługi towarzyszące dotacji 
• Usługi, których celem jest podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do 

założenia, prowadzenia i rozwijania PS, 

• Usługi, których celem jest dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
potrzebnych do pracy  w  PS (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby  
w przedsiębiorstwie społecznym) 

• Wsparcie pomostowe (finansowe i w formie usług), którego celem jest pomoc w 
uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego 
funkcjonowania.  Finansowe  wsparcie pomostowe: 

• Okres: standardowo  nie krócej niż 6 miesięcy, możliwość wydłużenia do max 12 
miesięcy  

• Wysokość: zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego 
wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Zalecane stopniowe zmniejszanie wysokości w przypadku wydłużonego wsparcia 
pomostowego  

• Planowana nowelizacja:   

• Przy wsparciu pomostowym finansowym wydłużonym do 12 miesięcy, trwałość miejsca 
pracy 18 miesięcy 

• Wsparcie pomostowe finansowe przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w 
oparciu o stosunek pracy (umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) 

 



ROPS: działania dla PES i PS 
 

• tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 
oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie 
regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry); 

• tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne 
uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 
standardów usług; 

• wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 
publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;  

• organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów 
ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 

Departament 
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