


Sesja poświęcona ekonomii 
społecznej w PO WER



• Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-
gospodarczego, która pozostaje na pograniczu sektora
przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych
niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

• Solidarnościowy wymiar ekonomii społecznej realizowany jest
przez PES, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne,
które w ramach swojej działalności przyjmują funkcję
tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji oraz reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym świadczenia usług społecznych użyteczności
publicznej oraz realizacji zadań publicznych w zakresie
rozwoju lokalnego.

EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA



• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

- Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i 
zdrowotnych

- Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia 
Rozwoju Kapitału Ludzkiego

• Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY
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Akredytacja OWES

KPRES i monitorowanie
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System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (DES, UW, ROPS Kr, ROPS P).

Monitorowanie sektora ekonomii społecznej (DES, GUS).

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (DES).

Spójna integracja ekonomii społecznej w regionach  (OZRSS / FIR / STOP). 

Forum Aktywności OWES (FFW / OIC Poland).

Instrumenty zwrotne dla podmiotów ekonomii społecznej

(Bank Gospodarstwa Krajowego).

Szkolenia z PZP dla Zamawiających (UZP).

Szkolenia z PZP dla przedsiębiorstw społecznych (Fundacja Merkury, A.R.Reg. w 

Starachowicach).

Społecznie przede wszystkim (Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych).
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• System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 
społecznej 
(KOORDYNACJA)

• Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(AKREDYTACJA)

• Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii 
społecznej (MONITOROWANIE)

REALIZOWANE PROEJKTY PO WER



KOORDYNACJA

Partnerzy: 

- Uniwersytet Warszawski,

- ROPS Kraków, 

- ROPS Poznań

Celem projektu jest stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego 
systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność 
polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu 
powstaną propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii 
społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, 
edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej



KOORDYNACJA

Organizacja spotkań Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

Zapewnienie spójności polityk publicznych na poziomie kraju i regionów poprzez organizację 
spotkań Grupy ds. koordynacji ES w regionach, spotkań sieciujących ROPS i OWES, spotkań 
Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,

Przygotowanie corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej/realizacji KPRES, -
opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,

Przygotowanie rozwiązań prawnych: raportu o potrzebach zmian legislacyjnych, projektu 
zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną,

Przygotowanie rozwiązań finansowych: innowacyjne formy finansowania sektora ekonomii 
społecznej (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń wzajemnych, social venture
capital itp.); raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form 
finansowania podmiotów ekonomii społecznej;

Przygotowanie rozwiązań edukacyjnych, w tym zestawu narzędzi służący upowszechnianiu 
przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, podręcznika dot. praktycznych 
aspektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach



AKREDYTACJA

Realizator:

-DES

Partnerzy

- brak

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej 
(animacji lokalnej, inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, wsparcia 
istniejących przedsiębiorstw społecznych), świadczonych przez Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej 
poprzez wdrożenie systemu akredytacji i standardów działania instytucji 
wsparcia ekonomii społecznej AKSES.



AKREDYTACJA

 Przegląd i aktualizacja standardów

 Poprawa obsługi administracyjno- organizacyjnej procesu akredytacji

 Skompletowanie i podnoszenie kompetencji kadry obsługującej

 Wprowadzenie standardów kwalifikacji pracowników OWES

 Nadzór i monitoring przestrzegania standardów przez OWES oraz realizacji

audytów w OWES

 Realizacja procesu akredytacji w OWES

 Zapewnienie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji

 Stworzenie warunków dla włączania systemu do polityki publicznej w

obszarze ES



AKREDYTACJA

OWES

 Trzy typy usług

 usługi animacji lokalnej
 usługi rozwoju ekonomii społecznej 
 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych

 Do tego wsparcie finansowe w postaci dotacji na miejsce pracy 
lub wsparcie pomostowe dla:
 Nowych PS
 Istniejących PS
 PES przekształcanych w PS

 Działania OWES świadczone w oparciu o:
‐ standardy OWES (MRPiPS), 
‐ wytyczne w obszarze włączenia społecznego (MR), 
‐ finansowane w ramach RPO.



MONITOROWANIE

Lider:

-DES

Partnerzy

- GUS

Cel projektu: wypracowanie koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii 
społecznej i wdrożenie stworzonego narzędzia.

Komponenty: diagnostyczno-analityczny, koncepcyjny, wdrożeniowy i 
upowszechniający



MONITOROWANIE

Konsultacje dotyczącego zakresu danych do systemu monitorowania sektora 
ekonomii społecznej i solidarnej

Zaprojektowanie badania (dot. danych, których nie można pozyskać ze 
względu na brak źródeł) i przeprowadzenie go,

Ogólnodostępne narzędzie informatyczne

Wpisanie badania do Programu Badań Statystycznych

Dane dotyczące działalności prowadzonej przez PES oraz  przedsiębiorstwa 
społeczne. 

Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych, statystyki publicznej i 
informatoriów statystycznych 



„SPOŁECZNIE PRZEDE WSZYSTKIM!” 

Lider:

-SNRSS

Partnerzy:

- DES

- Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire

- Peter Wolkowinski

Zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez Podmioty Ekonomii Społecznej, 
poprzez zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych w krajach UE w tym możliwości 
replikowania tych rozwiązań w całym kraju i włączenia ich do nurtu polityki społecznej. Proj. 
zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu stworzenie modelu 
współpracy JST z PES w zakresie dostarczania usług publicznych, których 
świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST.



Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla
podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu
terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej

PROJEKT DO REALIZACJI OD 2018 R. – „ZNAKI 
JAKOŚCI”



1. Koncepcja budowy i rozwoju znaku jakości dla dwóch 
kategorii dla PES obejmujących zasięgiem cały kraj (3 m-ce 
od rozpoczęcia projektu)

2. Ogólnokrajowy system certyfikacji w obszarze ekonomii 
społecznej pozwalający na przyznanie znaku jakości dla 
dwóch kategorii (8 m-cy od rozpoczęcia projektu)

3. Kompleksowy ogólnopolski system certyfikacji w obszarze 
ekonomii społecznej pozwalająca na przyznanie znaku 
jakości dla 5 kategorii. (15 m-cy od rozpoczęcia projektu)

4. Upowszechnienie i zwiększenie widoczności systemu oraz 
promocja certyfikatu i podmiotów posługujących się nim (46 
m-cy od rozpoczęcia projektu)

PROJEKT DO REALIZACJI OD 2018 R. – „ZNAKI 
JAKOŚCI”



• Instrumenty zwrotne dla podmiotów ekonomii 
społecznej – BGK

• Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
OZRSS - Fundacja Idea Rozwoju – STOP

• Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej FFW – OIC Poland 

• Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych

INNE PROJEKTY PO WER:



STRONA: 
HTTP://WWW.EKONOMIASPOLECZNA.GOV.PL



HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DEPARTAMENTEKONO
MIISPOLECZNEJISOLIDARNEJ/



FILIP KOŁODZIEJSKI

filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


