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SEKTOR  EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

1. Małopolska jest uznawana za lidera       

      ekonomii społecznej: 

• ok. 700 NGO mających zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, 

• 55 zarejestrowanych spółdzielni 
socjalnych, 

• 28 spółdzielni inwalidów i niewidomych, 

• 135 spółdzielni pracy. 

 

 



SEKTOR  EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

2. Małopolski system wsparcia ekonomii społecznej 

tworzą projekty finansowane w ramach Poddziałania 

7.2.2  POKL Wsparcie ekonomii społecznej: 

•projekt systemowy „Akademia Rozwoju Ekonomii 

Społecznej – Etap I”, którego koordynatorem jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Krakowie,  

•projekt konkursowy „Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej”, którego koordynatorem jest 

Fundacja Gospodarki  i Administracji Publicznej. 

 

3. W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii 

Społecznej – Etap I” powstało: 

132 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (dzięki wsparciu dotacyjnemu) w 24 

spółdzielniach socjalnych. 



SEKTOR  EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

  III edycja badań „Monitoring przedsiębiorstw 

             społecznych w Małopolsce”: 

 

 1. W badanych przedsiębiorstwach społecznych (PS) 

pracuje 3062 osób (średnia 19 osób,  mediana 5), z 

czego 20% stanowią beneficjenci PS,  

 2. PS w większości prowadzą działalność usługową                

w obszarach: utrzymanie czystości, catering, 

szkolenia, pielęgnacja zieleni, usługi opiekuńcze, 

rękodzieło artystyczne. 

 3. Zdecydowana większość badanych PS prowadzi 

działalność społeczną, w tym 60% PS na rzecz osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 

  

  

 



SEKTOR  EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

  

4. Najwięcej PS (26%) deklaruje osiąganie 

przychodu ogółem powyżej 10 tysięcy złotych, ale 

nieprzekraczającego 100 tysięcy złotych.  

Ok. 20 % badanych PS osiąga przychody powyżej 

1 mln złotych. 

 

5. Ponad 60% badanych przedsiębiorstw 

społecznych osiąga zysk z prowadzonej 

działalności ekonomicznej. 

 



SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

  

    Badanie pn. „Współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej 

w Małopolsce” : 

     1. Prawie wszystkie przebadane JST 

współpracowały przynajmniej z jednym PES (168 

gmin i 15 powiatów). 7 gmin wiejskich nie 

kooperowało z PES z powodu ich braku w gminie. 
 

     2. Współpraca JST z PES najczęściej odbywała 

się w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji (165 

gminy), organizacji czasu wolnego (123 gminy), 

kultury i sztuki (94 gminy, 12 powiatów) oraz pomocy 

społecznej (79 gminy, 11 powiatów).  

  

 

 

 

 



SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 
  

 

  3. Najczęstsze formy współpracy to: wzajemne 

informowanie się o planowanych działaniach oraz  

wspieranie PES w realizacji zadań publicznych wraz z 

udzielaniem dotacji na finansowanie realizacji tych 

zadań.  

  

    4. Klauzule społeczne w 2012 roku zastosowało ok. 

3% małopolskich jednostek samorządu terytorialnego 

(5 gmin i 0 powiatów). Dotyczyły one dożywiania 

dzieci i młodzieży szkolnej, opieki nad osobami 

starszymi, opieki społecznej oraz zadań z zakresu 

kultury fizycznej i sportu.  

  

 

 

 

 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PLANU 

 

 

 Funkcja generowania 
miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej osób z grup 

zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Funkcja 
dostarczania usług 

użyteczności 
publicznej, w tym 

usług deficytowych  

Funkcja 
mobilizowania 

lokalnych przewag 
konkurencyjnych  

Funkcja 
wzmacniania 

kapitału społecznego 

Funkcja 
wzmacniania postaw 

obywatelskich 

Funkcja 
mobilizowania 

postaw 
przedsiębiorczych 

Ekonomia społeczna powinna 

wspierać rozwój Małopolski                

w oparciu o funkcje: 



„Strategia Rozwoju Kraju 2020”,  
Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego,  
Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 

 

Strategia Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020 

UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE 
DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU 

Regionalny Plan 
Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej w 
Małopolsce na 
lata 2013-2020 

Krajowy Program 
Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej 

(Małopolski) 
Program 

Strategiczny 
Włączenie 
Społeczne 



PROBLEMATYKA EKONOMII SPOŁECZNEJ                                                        

W PROGRAMIE STRATEGICZNYM  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 Priorytet 1. WSPARCIE DZIAŁAŃ WZMACNIAJĄCYCH 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Stworzenie systemu wsparcia 

finansowego podmiotów ekonomii społecznej w regionie 

obejmującego. 

• Finansowe wsparcie bezzwrotne (dotacje), 

• finansowe wsparcie zwrotne (pożyczki/poręczenia) 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Stabilna infrastruktura wsparcia dla 

podmiotów ekonomii społecznej w regionie. 

• Wdrożenie standardów pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

(OWES), 

• stworzenie w miejscu subregionalnych OWES warunków do 

inkubowania podmiotów ekonomii społecznej, 

• koordynacja wsparcia dostępnego dla podmiotów ekonomii społecznej,  

poprzez m.in.: badania kondycji PES,  przedsięwzięcia edukacyjne, 

informacyjne i promocyjne nt. ekonomii społecznej wśród otoczenia 

PES i wybranych grup społecznych. 

 (Wybrany zakres rzeczowy przedsięwzięcia). 

 



Funkcjonalne  społeczności lokalne, podejmujące inicjatywy w obszarze 
ES w oparciu o potencjał mieszkańców, zasoby terytorium i dostępne 

instrumenty wsparcia  

Rozwijające 
się 

społeczności 
lokalne w 
oparciu o 
inicjatywy 
ekonomii 

społecznej  

Dostępny 
system 

finansowania 
podmiotów 
ekonomii 

społecznej 

Stabilna 
współpraca 
pomiędzy 
PES oraz 

otoczeniem 

Wysokie 
kompetencje 

kadry PES 

Stabilna 
infrastruktura 

wsparcia 
ekonomii 

społecznej 

CEL GŁÓWNY PLANU 

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANU 



Cel szczegółowy 1. Rozwijające się społeczności 

lokalne w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej  
 

  

Działania zmierzające do 
powstawania i rozwoju inicjatyw   w 
obszarze ekonomii społecznej na 
poziomie lokalnym (sołectwo, gmina, 
związki gmin, powiat).  

Odbiorcy: decydenci, mieszkańcy, 
lokalne organizacje pozarządowe      
i podmioty ekonomii społecznej, 
pracownicy lokalnych jednostek 
samorządowych. 

Kierunek 
Interwencji 1: 
Wspieranie 

lokalnej 
samoorganizacji 

i aktywności 
obywatelskiej  



Cel szczegółowy 1. Rozwijające się społeczności 

lokalne w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej  
 

  

Działania edukacyjne w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej dla 
młodzieży kształcącej się na różnych 
szczeblach edukacji. 

Odbiorcy: uczniowie gimnazjów, 
szkół średnich, nauczyciele, 
studenci, środowisko akademickie. 

Kierunek  
Interwencji 2:  
Kształtowanie 

postaw 
przedsiębiorczych 

w obszarze 
ekonomii 

społecznej wśród 
młodzieży. 



Cel szczegółowy 1. Rozwijające się społeczności 

lokalne w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej  
 

  

Działania zmierzające do wdrożenia 
projektów mających na celu 
identyfikację, kształcenie i wsparcie 
liderów i animatorów lokalnych oraz 
inicjatyw z ich udziałem. 

Odbiorcy: osoby i organizacje 
społeczne działające lokalnie.  

Kierunek  
Interwencji 3: 

Wypracowanie i 
wdrożenie 
systemu 

„poszukiwania” i 
kształcenia  

liderów PES. 



Cel szczegółowy 1. Rozwijające się społeczności 

lokalne w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej  
 

  

Działania zmierzające do zawiązania lub 
rozwoju współpracy instytucji publicznych i 
niepublicznych działających w obszarze 
pomocy i integracji społecznej, rynku pracy 
oraz ekonomii społecznej celem 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Odbiorcy: podmioty działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej 
oraz rynku pracy, podmioty ekonomii 
społecznej. 

Kierunek 
 Interwencji 4: 
Zintegrowanie 

oferty wsparcia 
dla osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 



Cel szczegółowy 1. Rozwijające się społeczności 

lokalne w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej  
 

  

Działania zmierzające do powstawania    
i rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej 
bazujących na potencjale społeczności 
lokalnej w zakresie marketingu 
terytorialnego i produktów lokalnych.  

Odbiorcy: decydenci, lokalne 
organizacje pozarządowe i podmioty 
ekonomii społecznej, grupy partnerskie, 
LGD, mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy.  

Kierunek  
Interwencji 5: 

Wsparcie 
inicjatyw 
ekonomii 

społecznej 
opartych o 
marketing 

terytorialny i 
produkt lokalny. 



Cel  szczegółowy 2.  Dostępny system finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej 
 

  

Działania zmierzające do stworzenia       
i rozwoju instrumentów finansowania 
zwrotnego służącego wsparciu 
działalności gospodarczej PES. 

Odbiorcy: podmioty ekonomii 
społecznej prowadzące zarejestrowaną 
działalność gospodarczą. 

Kierunek 
Interwencji 1: 

Rozwój 
zwrotnej oferty 
finansowej dla 

podmiotów 
ekonomii 

społecznej. 



Cel  szczegółowy 2.  Dostępny system finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej 
 

  

Działania zmierzające do rozwoju 
efektywnego systemu wsparcia 
finansowego przeznaczonego na 
założenie lub rozwój podmiotu w 
powiązaniu z zatrudnieniem osób 
należących do kategorii wykluczonych 
społecznie. 

Odbiorcy: osoby i instytucje 
zainteresowane powołaniem PES, 
działające PES. 

Kierunek 
Interwencji 2: 

Rozwój 
systemu 

bezzwrotnego 
wsparcia 

finansowego 
dla PES. 



Cel szczegółowy 3. Stabilna współpraca pomiędzy 

PES oraz otoczeniem 
 

  

Działania wspierające współpracę 
międzysektorową, głównie między PES, 
biznesem oraz środowiskiem 
akademickim w zakresie realizacji 
projektów i inicjatyw gospodarczych oraz 
przepływu wiedzy i doświadczeń. 

Odbiorcy: podmioty ekonomii 
społecznej, przedsiębiorstwa, uczelnie 
wyższe oraz pracownicy ww. podmiotów. 

Kierunek 
Interwencji 1: 

Wsparcie 
współpracy PES 

ze 
środowiskiem 

biznesu i 
akademickim  



Cel szczegółowy 3. Stabilna współpraca pomiędzy 

PES oraz otoczeniem 
 

  

Działania zmierzające do intensyfikacji 
współpracy PES z lokalnymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w zakresie 
przede wszystkim realizacji zadań 
publicznych przez podmioty ekonomii 
społecznej (przekazywania oraz zlecania 
zadań publicznych). 

Odbiorcy: podmioty ekonomii społecznej, 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Kierunek 
Interwencji 2: 
Uspołecznian

ie zadań 
publicznych. 



Cel szczegółowy 4. Wysokie kompetencje kadry PES 
 

  

Działania podnoszące kompetencje 
zorientowane na działalność ekonomiczną, 
wykorzystujące know-how sprawdzone w 
biznesie. 

Odbiorcy: kadra menadżerska w 
podmiotach ekonomii społecznej. 

Kierunek 
Interwencji 1: 
Dostarczenie 
kompetencji 
biznesowych 
menadżerom 

PES 



Cel szczegółowy 4. Wysokie kompetencje kadry PES 
 

  

Działania podnoszące kluczowe 
kompetencje dla poszczególnych branż,        
w których działają PES, w tym przede 
wszystkim w obszarze usług użyteczności 
publicznej oraz marketingu terytorialnego i 
produktów lokalnych. 

Odbiorcy: pracownicy podmiotów 
ekonomii społecznej.  

Kierunek 
Interwencji 2: 
Podniesienie 
dostępu do 

oferty szkoleń 
zawodowych 

dla kadry PES. 



Cel szczegółowy 5. Stabilna infrastruktura wsparcia 

ekonomii społecznej 
 

  

Działania zmierzające do rozwoju 
infrastruktury wsparcia, która byłaby                
w stanie szybko i elastycznie dopasować 
się do zmieniających się warunków 
społeczno-ekonomicznych oraz potrzeb 
PES. 

Odbiorcy: podmioty ekonomii społecznej, 
osoby i instytucje zainteresowane 
założeniem PES, jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje wspierające 
rozwój PES 

Kierunek 
Interwencji 1: 
Rozwój oferty 

usług 
ośrodków 
wsparcia 
ekonomii 

społecznej 



Cel szczegółowy 5. Stabilna infrastruktura wsparcia 

ekonomii społecznej 
 

  

Działania związane z koordynacją wsparcia 
dostępnego dla podmiotów ekonomii 
społecznej, badaniami kondycji PES oraz 
przedsięwzięciami edukacyjnymi, 
informacyjnymi i promocyjnymi nt. 
ekonomii społecznej wśród otoczenia 
podmiotów ekonomii społecznej                         
i wybranych grup społecznych.   

Odbiorcy: podmioty ekonomii społecznej, 
ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, 
jednostki samorządu terytorialnego, osoby  
i instytucje zainteresowane inicjatywami     
w obszarze ES. 

Kierunek 
Interwencji 2: 
Koordynacja 

rozwoju 
ekonomii 

społecznej w 
Małopolsce 



Zakładane rezultaty realizacji Regionalnego Planu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej  

  
• Min.110 nowopowstałych PES. 

• Min. 650 miejsc pracy dla osób należących do kategorii 

wykluczonych społecznie.  

• Min. 240 pożyczek na rozwój inwestycyjny PES. 

• Upowszechniona i wdrożona wiedza wśród małopolskich 

jednostek samorządu terytorialnego nt. stosowania klauzul 

społecznych w procedurze zamówień publicznych. 

• Upowszechniona i wdrożona wiedza nt. realizacji inicjatywy 

lokalnej, funduszu sołeckiego i innych instrumentów ekonomii 

społecznej na rzecz rozwoju lokalnego. 

• Podniesienie kompetencji biznesowych kadry zarządzającej w 

PES.  

• Powstanie sieci współpracy PES, biznesu i środowiska 

akademickiego (quasi klastrów).  

• Stabilna i dostosowana do potrzeb PES infrastruktura wsparcia.  



   Dziękuję za uwagę, 

    

 

   Marta Lulewicz 

   mlulewicz@rops.krakow.pl 


