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Krajowy Program 
Przeciwdziałania 

Ubóstwu i 
Wykluczeniu 

Społecznemu 2020 
oraz Krajowy 

Program Reform 

Ustawa o pomocy 
społecznej 

Dz. U. z 2015 r. poz. 
163,

art. 21, pkt. 4a),zadania 
samorządu 

województwa

KPRES

w tym wymóg 
powołania 

Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii 

Społecznej

Dolnośląska 
Strategia Integracji 

na lata 
2014-2020

Zadania DOPS dotyczące ekonomii 
społecznej wynikają z:

• Ustawy o pomocy społecznej
(art. 21, pkt. 4a zadanie samorządu
województwa 
„koordynowanie działań na rzecz 
sektora ekonomii społecznej w 
regionie”

• Krajowy Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020 

• Krajowego Programu Reform na lata 
2014-2020 ( realizacja celi strategii 
Europa 2020)

• Dolnośląskiej Strategii Integracji na lata 
2014-2020

• Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, priorytet IV Włączenie 
ekonomii społecznej do głównego nurtu 
polityk publicznych na poziomie 
krajowym i regionalnym (KPRES, s. 61 )

Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny
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Zadania ROPS jakie wynikają z Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, priorytet IV Włączenie ekonomii społecznej do 
głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym 
(KPRES, s. 61 )

• ROPS jako koordynator wsparcia 
ekonomii społecznej w regionie

• Przekształcenie wieloletnich 
regionalnych planów działań na 
rzecz promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej na regionalne 
programy rozwoju ekonomii 
społecznej

• Powołanie Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 
pionu koordynacji działań w 
obszarze ekonomii społecznej
w województwie dolnośląskim 
(przekształcenie Rady ds. ES)

• Stworzenie docelowej sieci usług 
wsparcia ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych

• Monitoring rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie

• Opracowanie koncepcji promocji 
idei ekonomii społecznej 
w województwie poprzez system 
edukacji formalnej i nieformalnej 
dla dzieci i młodzieży oraz system 
edukacji formalnej i poza formalnej 
dla dorosłych
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Priorytet IV Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk 
publicznych na poziomie krajowym i regionalnym (KPRES, s. 61 )

• Określenie zasad i form 
współpracy na rzecz ekonomii 
społecznej między różnego 
rodzaju instytucjami, które 
mogą mieć wpływ na jej 
rozwój w regionie, m.in. ROPS, 
WUP, a instytucjami 
zarządzającymi i wdrażającymi 
programy finansowane ze 
środków europejskich

• Coroczny raport ze stanu ES 
w regionie do MPiPS

• Zaprojektowanie 
mechanizmów współpracy 
samorządu województwa 
z samorządami powiatów 
i gmin w zakresie rozwoju 
ekonomii społecznej 
(rola gminnych i powiatowych strategii, 
partnerstwo lokalne jako podstawa 
rozwoju) 



Wyniki procesu akredytacji OWES na Dolnym Śląsku

Uchwała Nr 17 Komitetu 
Akredytacyjnego z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie wyników procesu 
akredytacji OWES w województwie 
dolnośląskim

Szczegółowe kryteria procesu 
akredytacji znajdują się w:

1. Regulaminie procesu akredytacji 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, zał. 4 do uchwały 
Komitetu akredytacyjnego z dn. 
22 września 2014 r.

2. Karcie audytu oraz metodologii 
pomiaru standardów 
efektywnościowych

dostępne na www.pozytek.gov.pl

Pozytywna opinia dla 
zakończenia procesu 
akredytacji dla dwóch 
podmiotów (na dzień 6.10.2015 r.):

1. OWES Dolnośląski Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej,  lider: Forum 
Aktywności Lokalnej

2. OWES Dolnośląski Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej, lider: Fundacja 
Rozwoju Ekonomii Społecznej
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http://www.pozytek.gov.pl/
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1. Zadania DOPS w kontekście strategicznych 
działań regionu w zakresie ekonomii społecznej

2. Aktualne działania w zakresie ekonomii 
społecznej:

• Podsumowanie akredytacji OWES

• RPO 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie 
społeczne, projekt DOPS „ Koordynacja ekonomii 
społecznej w województwie dolnośląskim”

• Certyfikat Znak prospołeczny



Wyniki procesu akredytacji OWES na Dolnym Śląsku

• Status akredytowanego OWES jest 
ważny przez okres 2 lat od daty 
wystawienia. 
Chyba, że zajdą okoliczności 
uzasadniające utratę statusu 
w terminie wcześniejszym 
(§ 9 ust. 3 Regulaminu akredytacji)

• Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej jako organ nadzorujący 
standardy i proces akredytacji 
OWES, sprawuje nadzór nad 
akredytowanymi OWES po 
udzieleniu akredytacji

dostępne na www.pozytek.gov.pl

• Dolnośląskie OWES będą 
realizowały kwartalną 
sprawozdawczość do DOPS

• DOPS już na etapie akredytacji 
ustalił wskaźniki monitoringu 
działań OWES przy 
formułowaniu rekomendacji

• Kwartalne plany OWES będą 
dotyczyły:

1.  Usług animacji

2.  Usług rozwoju ekonomii 
społecznej

3.  Usług wsparcia istniejących 
przedsiębiorstw społecznych
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Perspektywy dla OWES akredytowanych

RPO WD
Oś Priorytetowa IX 

Priorytet Inwestycyjny 9.4 
Wspieranie gospodarki społecznej

(nabór od 2.11. 2015 r.)

Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych 
dla akredytowanych OWES z zakresu usług 
wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych realizowanych w sposób 
komplementarny w ramach modułów:
– usług animacji, 
– usług rozwoju ekonomii społecznej 
– usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych

Zasady konkursu wskazują minimalny standard usług.

W 2016 r. nabory w konkursie z działania 9.1 
Aktywna integracja, gdzie PES mogą być 
wnioskodawcami

dostępne na www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki, 
edukacji

w tym 

działanie 2.9: Rozwój ekonomii
społecznej

oraz  
Oś priorytetowa IV,  4.1 Innowacje 

społeczne 
Cele: 
1.  Wzrost liczby podmiotów ekonomii 

społecznej korzystających ze zwrotnych 
instrumentów finansowych

2.  Wzmocnienie systemu wsparcia dla 
podmiotów ekonomii społecznej

źródło: www.power.gov.pl
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projekt DOPS  Koordynacja ekonomii społecznej 

w województwie dolnośląskim

• 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
Typ projektu: pozakonkursowy 

• 9.4.B Koordynacja w zakresie 
ekonomii społecznej w regionie

• Nr priorytetu inwestycyjnego
9.3 (PI 9v) Wspieranie 
przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w 
celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia

Zadania:
1. Tworzenie regionalnych sieci 

współpracy OWES
2. Tworzenie regionalnych sieci 

kooperacji podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze 
reintegracyjnym

3. Zapewnienie funkcjonowania 
regionalnego komitetu ekonomii 
społecznej

4. Aktualizacja regionalnego 
wieloletniego programu  rozwoju 
ekonomii społecznej

5. Reprezentowanie sektora ekonomii 
społecznej na poziomie 
regionalnym

6. Współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego 
i innymi podmiotami lokalnymi

RPO WD 2014-2020
Priorytet 9 Włączenie społeczne



DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Koordynacja ekonomii społecznej 

w województwie dolnośląskim
Narzędzia wykorzystane w projekcie:

1. Organizacja spotkań sieciujących
2. Organizacja spotkań z ekspertami
3. Organizacja spotkań podmiotów ekonomii 

społecznej
4. Organizacja wizyt studyjnych
5. Doradztwo wyjazdowe oraz stacjonarne
6. Prowadzenie i publikacja newslettera 

dotyczącego ekonomii społecznej
7. Organizacja pracy grup roboczych  przy 

Regionalnym Komitecie Ekonomii 
Społecznej

8. Organizacja spotkań informacyjno -
doradczych

9. Doradztwo w zakresie klauzul społecznych 
lub społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych

10. Włączenie ES do głównego nurtu informacji 
poprzez współpracę z mediami

11. Inwentaryzacja JST stosujących klauzule 
społeczne i odpowiedzialne zamówienia

Wyzwania w projekcie:

 Stworzenie koncepcji rozwoju 
zamówień społecznie 
odpowiedzialnych w województwie 
dolnośląskim
Tj. wzmocnienia zatrudnienia grup 
defaworyzowanych poprzez 
formułowanie wymagań w opisie 
przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 4 
lub użycia klauzuli zastrzeżonej gdzie 
o zamówienie może ubiegać się tylko 
wykonawca u którego 50% 
zatrudnionych to osoby 
niepełnosprawne art. 22 ust. 2 ustawy 
prawo zamówień publicznych)

 Stworzenie katalogu dobrych praktyk 
stosowania klauzul społecznych
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Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej

1. Grupa robocza ds. aktualizacji 
wieloletniego regionalnego planu działań 
na rzecz promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej

2. Grupa robocza ds. promocji

3. Grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego

4. Grupa robocza ds. edukacji

5. Grupa robocza ds. reintegracji



Promocja idei ekonomii społecznej poprzez
znak: Zakup prospołeczny
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• W 2014 r. została podpisana umowa 
przez Dolnośląski Ośrodek Polityki 
Społecznej z Fundacją im. Królowej 
Polski św. Jadwigi z Puszczykowa na
licencję prowadzenia procesu 
certyfikacji na Dolnym Śląsku

• Procedura: Powołanie Kapituły 
Certyfikującej która na podstawie 
wniosku podmiotu ES rekomenduje 
do nadania znaku na wskazane 
produkty lub usługi na okres 1 roku

• Licencja na posługiwanie się 
certyfikatem może zostać 
przedłużona  po roku na podstawie 
wniosku o przedłużenie licencjiwww.zakupprospoleczny.pl



Kto może ubiegać się o znak 
Zakup prospołeczny ?
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l

•inne podmioty, które spełniają definicję organizacji 
pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,

•osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną 
działalność społeczną, jak również działalność 
ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana 
działalność gospodarcza, działalność pożytku 
publicznego lub inna działalność o charakterze 
ekonomicznym.

•centra integracji społecznej 
(CIS)

•zakłady aktywności 
zawodowej (ZAZ)

•spółdzielnie socjalne

•spółdzielnie inwalidów i 
niewidomych

•spółki non-profit

•fundacje

•stowarzyszenia



Zasady ubiegania się o znak 
Zakup prospołeczny ?

Jak można wykorzystać 
znak w promocji 
produktów lub usług?

 Oznaczanie produktów lub 
miejsca prowadzenia działalności

 Umieszczenie znaku na 
opakowaniach, instrukcjach 
związanych z produktem

 Na materiałach promocyjnych 
i biurowych

 Posługiwanie się znakiem 
w reklamie i kontaktach 
biznesowych
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Aby ubiegać się o certyfikat Podmioty 
Ekonomii Społecznej winny spełnić warunki:

• formy prawnej podmiotu
• społecznych celów działania
• min. 6 miesięcy funkcjonowania podmiotu
• ekonomiczny wymiar działania podmiotu 
(podmiot musi w ostatnim
okresie obrachunkowym posiadać nie mniej 
niż 30% przychodów własnych w
ogólnej wartości przychodów, na podstawie 
oświadczenia podmiotu oraz bilansu 
i rachunku wyników za ostatni okres 
obrachunkowy)



Materiały promocyjne
Zakup prospołeczny
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www.facebook.com/zakupprospoleczny

www.zakupprospoleczny.pl



Materiały promocyjne
Zakup prospołeczny
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