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Wstęp 

Rozwój ekonomii społecznej wymaga integracji działań i współpracy różnych instytucji. 

Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów na wszystkich szczeblach tj. państwowym, 

lokalnym i regionalnym. Efektem takiej współpracy na szczeblu regionalnym, w obrębie 

województwa podkarpackiego, jest „Regionalny plan działania na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej w województwie podkarpackim na lata 2012 - 2020”. Konieczne jest stałe 

monitorowanie realizacji ww. planu i zwrócenie szczególnej uwagi na te elementy, które nie 

zostały jeszcze wprowadzone w życie, aby założenia i cele w nim zawarte nie pozostały 

jedynie pustą deklaracją.  

Niniejszy raport jest podstawowym dokumentem w procesie monitorowania Regionalnego 

Planu Działań na Rzecz Rozwoju ES w woj. podkarpackim, przyjętego uchwałą nr XX/336/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. 

Jest to pierwszy z raportów monitorujących, obejmujący swoim zakresem lata 2012,2013. 

Raport ma dostarczyć wiedzy na temat stanu wdrażania Regionalnego Planu Działań na Rzecz 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim oraz pomóc  

w zaplanowaniu ewentualnych zmian i działań naprawczych. 

Twórcy raportu starali się tak zaplanować poszczególne działania aby maksymalnie 

zredukować koszty funkcjonowania systemu monitoringu. Dużym ułatwieniem było 

posiadanie danych teleadresowych większości organizacji objętych badaniem. Planując całe 

badanie zwrócono uwagę aby proces zbierania danych nie był zbyt uciążliwy dla podmiotów 

od których je pozyskujemy.  

Monitoring Planu, przygotowano w oparciu o dane własne Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie oraz informacje udzielone przez podmioty publiczne i niepubliczne, 

których działania mają znaczenie dla polityki rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

Podkarpackim. 
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Opis metodologii i realizacji monitoringu 

Monitoring „Regionalnego planu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  

w województwie podkarpackim na lata 2012 - 2020” opierał się głównie na analizie danych 

wywołanych. Jego celem było zobrazowanie działań podmiotów ekonomii społecznej pod 

kątem realizacji ww. planu. Aby osiągnąć założony cel zwrócono się zarówno do samych 

podmiotów ekonomii społecznej jak i instytucji aktywnie wspierających ich rozwój. 

Wykorzystano możliwości badań ilościowych. W celu zebrania danych terenowych 

zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego. Skonstruowano ankietę skierowaną do 

gmin i powiatów w której poruszono istotne kwestie związane z działaniami tych jednostek  

w obszarze ekonomii społecznej. Inny kwestionariusz ankiety był skierowany do ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej. Ankieta jest najczęściej stosowaną metodą gromadzenia 

danych w badaniach. W niniejszym monitoringu posłużono się najbardziej efektywnym 

rodzajem ankiety, jaki w tym przypadku można było wybrać i uzyskano stosunkowo wysoki 

poziom zwrotów. Zastosowano tzw. ankietę pocztową rozsyłaną listownie do respondentów 

i przez nich odsyłaną tą samą drogą. Do części odbiorców ankietę przesłano drogą mailową. 

Przebieg badania przez cały czas kontrolowany był na bieżąco przez pracowników 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którzy w razie potrzeby udzielali wyjaśnień 

podmiotom, które były objęte badaniem. Zwracając się z prośbą o wypełnienie ankiety do 

poszczególnych instytucji podkreślano także, iż kwestionariusz powinna wypełniać osoba 

najlepiej poinformowana o różnych aspektach działania organizacji.  

Pozostałe dane zbierano telefonicznie oraz poprzez wystosowanie pism do 

poszczególnych podmiotów z konkretnymi pytaniami dotyczącymi tematu.  

Przebieg realizacji monitoringu zaprezentowano na poniższym schemacie: 

 

 

Etap 1 

Ustalenie sposobów 
zbierania danych oraz 

tworzenie narzędzi 
badawczych 

 

Etap 2 

Realizacja - proces 
zbierania danych  

Etap 3 

Tworzenie bazy danych, 
kodowanie 

kwestionariuszy 

Etap 4  

Opracowanie raportu z 
monitoringu 
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Podmioty objęte badaniem 

Monitoring „Regionalnego planu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  

w województwie podkarpackim na lata 2012 - 2020” wymagał integracji i współpracy 

różnych instytucji m.in.: 

 Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,  

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

 powiatowych urzędów pracy (PUP),  

 Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  

 Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 

 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,  

 Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych,  

 uczelni wyższych z terenu województwa, 

 centrów integracji społecznej, 

 zakładów aktywności zawodowej, 

 spółdzielni socjalnych 

 powiatów i gmin z terenu województwa.  

Współpraca ta polegała głównie na uzyskaniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie danych niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu. Rodzaj pozyskanych 

danych oraz partnerów (realizatorów planu) działających na terenie województwa 

podkarpackiego objętych monitoringiem wybrano na podstawie założeń zawartych w Tabeli 

nr 11 „Cele i obszary działań Ekonomii Społecznej na terenie województwa podkarpackiego”. 

Tak duże zróżnicowanie podmiotów objętych badaniem miało wpływ na jakość i rzetelność 

całego badania.  

Ze względu na konieczność realizowania kolejnych cykli monitoringu w przyszłości 

przez cały okres obowiązywania regionalnego planu, niezbędne było zaprojektowanie 

narzędzia możliwie elastycznego by mogło być powtarzane i modyfikowane zależnie od 

potrzeb informacyjnych twórców badania. Zwrócono uwagę na zmniejszenie uciążliwości 

zbierania danych od podmiotów objętych badaniem, jest to bardzo istotne ze względu na 

cykliczność monitoringu.  
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Stan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim 

na koniec 2013 roku. 

1. Podmioty ekonomii społecznej działające na terenie 

województwa podkarpackiego 

Na terenie województwa podkarpackiego ekonomia społeczna nadal jest na etapie 

ugruntowywania swojej pozycji. Częściej pojawia się jako beneficjent środków publicznych 

(środków unijnych), niż jako znaczący partner w rozwoju społeczno - gospodarczym.1 

Wśród najbardziej znaczących podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie 

województwa wymienić można zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, 

kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe. 

1.1. Podmioty reintegracji 

Zakłady aktywności zawodowej  

„Zakłady aktywności zawodowej działają w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mogą one być zakładane przez 

powiaty, gminy oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których 

statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

Zakład jest jednostką wyodrębnioną zarówno pod względem organizacyjnym jak  

i finansowym.”2 Zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić każdy rodzaj działalności 

gospodarczej z wyłączeniem wytwarzania i handlu wyrobami w przemyśle paliwowym, 

tytoniowym, alkoholowym czy wyrobami z metali szlachetnych lub z ich udziałem. Samorząd 

Województwa Podkarpackiego dofinansował koszty utworzenia 6 zakładów aktywności 

zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PFRON oraz ze środków własnych, wyjątek stanowią dwa w Woli Żyrakowskiej i w Oleszycach 

( powstałe w ramach środków z Unii Europejskiej).  

                                                           
1
Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 

- 2020, s.7. 

2
Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej, Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, 

Kraków 2007, s.27. 
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Tabela 1. Zakłady aktywności zawodowej funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, 

stan na 31.12.2013 r. 

Lp. Nazwa zakładu Rok utworzenia Oferta 

1. 

Placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Rymanowie 

2003 

hotel, gastronomia, ogrodnictwo, 

rękodzieło artystyczne, produkcja 

wyrobów garmażeryjnych, imprezy 

okolicznościowe 

2. 
Zakład Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli 

Zarczyckiej 
2005 

wikliniarstwo, rzemiosła rożne 

(witraż, pamiątkarstwo, recycling), 

profesjonalne niszczenie 

dokumentów, usługi tartaczne, 

produkcja materacy 

3. 
Zakład Aktywności Zawodowej 

Fundacji „CONTIGO” w Woli Dalszej 
2007 

hotel, gastronomia, imprezy 

okolicznościowe, catering, pralnia, 

rehabilitacja 

4. 
Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w 

Maliniu 
2007 drukarnia cyfrowa niskonakładowa 

5. 

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Jarosławiu 

2007 

gastronomia, prace ogrodnicze, 

porządkowe, produkcja 

bawełnianych toreb ekologicznych  

i podpałek ekologicznych  

K-Lumet 

6. 

Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa 

Przeciwdziałania Uzależnieniom "TRZEŻWA 

GMINA"  

w Chmielniku 

2007 

druk cyfrowy, wielkoformatowy 

solwentowy, grawerowanie  

i znakowanie laserem, usługi 

introligatorskie, rękodzieło 

artystyczne, produkcja podpałek 

ekologicznych  

K-Lumet 

7. 

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli 

Żyrakowskiej Stowarzyszenia Rodziców i 

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość z 

Dębicy 

2008 
rękodzieło artystyczne, usługi 

stolarskie 

8. 

Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Jarosławiu 

2010 

produkcja podpałek ekologicznych K-

Lumet, usługi poligraficzne, 

profesjonalne niszczenie 

dokumentów 

Źródło: ROPS Rzeszów. 
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Tabela 2. Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej 
Rodzaj zadania Wykonanie w 2012 roku 

Środki PFRON Środki budżetu Woj. 

Dofinansowanie kosztów działania 
zakładów aktywności zawodowej 

Osiem zaz - ów 4 570 203,00 zł, 
zatrudniano 248 osób 
niepełnosprawnych – stan na 
31.12.2012 (działalność ósmego 
zaz-u finansowana od 1.12.2012 r.) 

Osiem zaz - ów 479.427 zł 

Wykonanie w 2013 roku 

Środki PFRON Środki budżetu Woj. 

Osiem zaz - ów 6 320 366,21 zł, 
zatrudniano 254 osoby 
niepełnosprawne 

Osiem zaz - ów 509 481,58 zł 

Źródło: ROPS Rzeszów, dane z realizacji zadań Oddziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 

2012/2013. 

W 2013 r. koszty działania 8 zakładów aktywności zawodowej wynosiły łącznie – 12 699 474 

zł (średnio na jeden ZAZ  - 1 587 434 zł) 

Na koszty te składają się: 

 koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej finansowane  

ze środków PFRON – 6 320 360 zł i budżetu Województwa 509 481 zł -  

łącznie 6 829 841 zł; 

 część kosztów wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych ze 

środków PFRON w ramach SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji)    

– 3 062 948 zł; 

 koszty działalności gospodarczej finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług –  

2 806 685 zł, na które składają się: 

 wynagrodzenia osób niepełnosprawnych za wykonaną pracę; 

 nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych; 

 koszty materiałów, energii, usługi materialnych i usług niematerialnych  

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; 

 koszty napraw maszyn i urządzeń oraz wymiany do nich części  

Środki PFRON stanowiły łącznie 9 383 308 zł i stanowiły 73,9% całkowitych kosztów. 

Zebrane dane pozwalają na określenie szacunkowego rocznego kosztu zatrudnienia 1 osoby 

niepełnosprawnej (tj. koszty działania zaz - ów / liczbę zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych) - wynosi on 49 997 zł, w tym: 

 36 942 zł dofinansowanie z PFRON (wraz ze środkami uzyskanymi w ramach SODiR); 

 2 006 zł z budżetu Województwa; 

 11 049 zł z działalności gospodarczej. 
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Warsztaty terapii zajęciowej 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, 

które mają na celu stworzenie możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych. 

Według stanu na 31.12.2013 r. w województwie podkarpackim działało 37 WTZ, a ich 

uczestnikami było łącznie 1 578 osób. Na dofinansowanie kosztów działalności wszystkich 37 

WTZ wydatkowano 25 860 351 zł, w tym 23 147 331 zł stanowiły środki PFRON. 

W 2012 roku w województwie podkarpackim nikomu nie udzielono dofinansowania na 

wniesienie jednorazowego wkładu do spółdzielni socjalnej, natomiast w 2013 r. 3 osoby 

otrzymały kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 114 274,00 zł. 

Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej 

Kolejne instytucje działające na rzecz osób wykluczonych społecznie to Centra Integracji 

Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS). Tworzenie, organizacja 

i funkcjonowanie CIS i KIS jest uregulowane zapisami zawartymi w ustawie 

o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 roku. Artykuł 1 punkt 2 tejże ustawy mówi, że 

uczestnikami CIS mogą być osoby które, „podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu 

na swoja sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.”3 CIS może 

zostać utworzony przez samorząd (jako gospodarstwo pomocnicze) lub przez organizację 

pozarządową. Ustawa dopuszcza prowadzenie przez CIS działalności odpłatnej, może to być 

działalność wytwórcza, handlowa czy usługowa. „Działalność KIS reguluje rozdział 

7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. KIS może być powołany przez gminę lub organizację 

pozarządową prowadzące reintegrację społeczną i zawodową dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.”4 

Tabela 3. Kluby Integracji Społecznej na terenie województwa podkarpackiego, stan 
na 31.12.2013 r. 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotu 

prowadzącego 
Nazwa, adres Data wpisu 

1. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  
37-100 Łańcut,  
ul. Piłsudskiego 9 
 

Klub Integracji Społecznej,  
37-100 Łańcut, 
ul. Piłsudskiego 9 

28.05.2012 r. 

                                                           
3
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r., Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 zwana dalej Ustawą 

o zatrudnieniu socjalnym, art.1, pkt.2. 

4
T. Sadowski (red.), Rozwój. O tym jak integracja środowisk lokalnych i uspołecznienie gospodarki budują nową 

jakość, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań 2012, s. 33. 
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2. Bieszczadzkie Centrum 
Charytatywne Caritas,  
38-700 Ustrzyki Dolne,  
ul. W. Pola 

Klub Integracji Społecznej  
w Ustrzykach Dolnych,  
38-700 Ustrzyki Dolne,  

ul. W. Pola 

28.05.2012 r. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jedliczu,  
38-460 Jedlicze,  
ul. Rynek 5 

Klub Integracji Społecznej 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jedliczu,  
38-460 Jedlicze, ul. Rynek 5 

28.05.2012 r. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 38-100 Strzyżów,  
ul. Słowackiego 8 

Klub Integracji Społecznej,  
38-100 Strzyżów,  
ul. Słowackiego 8 

28.05.2012 r. 

5. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 39-300 Mielec,  
ul. Łukasiewicza 1C 

Klub Integracji Społecznej przy 
MOPS Mielec,  
39-300 Mielec, ul. Pogodna 2 

28.05.2012 r. 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego „NIL”  
ul. Jana Pawła II 8, 36-100 
Kolbuszowa 

Klub Integracji Społecznej,  
ul. Janka Bytnara 3, 36-100 
Kolbuszowa,  
ul. Jana Pawła II 8 

28.05.2012 r. 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nisku, 37-400 Nisko,  
ul. 3-go Maja 10 

Klub Integracji Społecznej,  
37-400 Nisko,  
ul. 3-go Maja 10 

04.06.2012 r. 

8. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 39-200 Dębica, 
ul. Akademia 12 

Klub Integracji Społecznej,  
39-200 Dębica,  
ul. Akademicka 12 

11.06.2012 r. 

9. Stowarzyszenie Ruch Pomocy 
Psychologicznej „INTEGRACJA” 
ul. Słowackiego 4a/5 37-400 
Nisko 

Powiatowy Klub Integracji 
Społecznej 
37-400 Nisko  
ul. Plac Wolności 4 

13.07.2012 r. 

10. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Dmowskiego 1 
37-450 Stalowa Wola 

Klub Integracji Społecznej przy 
MOPS Stalowa Wola, ul. 
Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa 
Wola 

19.07.2013 r. 

Źródło: Urząd Wojewódzki Rzeszów 

Kluby Integracji Społecznej częściej zakładane są przez jednostki samorządowe niż 

organizacje pozarządowe. W województwie podkarpackim na dziesięć założonych KIS-ów, 

siedem utworzyły ośrodki pomocy społecznej. 

 

Tabela 4. Centra Integracji Społecznej na terenie województwa podkarpackiego, stan  
na 31.12.2013r. 

Lp. Data wpisu 
Oznaczenie 
podmiotu 

tworzącego. 

Nazwa, siedziba, adres, 
telefon centrum. 

Decyzja o nadaniu 
statusu centrum (data 
decyzji, numer decyzji, 
okres na jaki nadano 

status). 

Uwagi 

1.  28.11.2008  Rzeszowskie 
Towarzystwo 
Pomocy im. Św. 
Brata Alberta 

Rzeszowskie Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta 
ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

Decyzja z dnia 
03.11.2008r. 
Nr S.I.9051/1/08 
status nadano na 5 lat 

 

2. 23.04.2012  Powiat Sanocki Centrum Integracji Społecznej 
z siedzibą w Sanoku,  
ul. Sadowa 21,  
38-500 Sanok 

Decyzja z dnia 
23.04.2012r. 
Nr S-I.9420.7.1.2011.AG 
Status nadano na 5lat. 
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3. 30.04.2012  Gmina Lubaczów Centrum Integracji Społecznej 
z siedzibą w Dąbrowie 
 Dąbrowa 72,  
37-600 Lubaczów 

Decyzja z dnia 
30.04.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.1.2012.MW 
Status nadano na 5lat. 

 

4. 16.11.2012  Gmina Miasto 
Dębica 

Centrum Integracji Społecznej 
z siedzibą w Dębicy  
ul. Brzegowa 42 
39-200 Dębica 

Decyzja z dnia 
16.11.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.8.2012.MW 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.09.2013  

5. 17.12.2012  Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Rozwoju 
Powiatu 
Kolbuszowskiego 
„NIL” w 
Kolbuszowej 

Centrum Integracji Społecznej 
ul. Jana Pawła II 8 
36-100 Kolbuszowa 

Decyzja z dnia 
23.11.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.4.2012.BZF 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
02.01.2013  

6. 17.12.2012  Gmina Pilzno Centrum Integracji Społecznej 
z siedzibą w Pilźnie 
ul. Legionów 18 
39-222 Pilzno 

Decyzja z dnia 
22.11.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.6.2012.MS 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.02.2013  

7. 17.12.2012  Stowarzyszenie 
„Godne Życie dla 
Dzieci” 

Centrum Integracji Społecznej 
w Mielcu 
ul. Biernackiego 1 
39-300 Mielec 

Decyzja z dnia 
27.11.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.7.2012.MW 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.03.2013  

8. 17.12.2012 Caritas Diecezji 
Przemyskiej 

Centrum Integracji Społecznej 
w Przemyślu 
ul. ks. Piotra Skargi 6 
37-700 Przemyśl 

Decyzja z dnia 
23.11.2012r. 
Nr S-
I.9420.5.5.2012BZF 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.01.2013  

9. 17.12.2012  Gmina Miasto 
Krosno 

Centrum Integracji Społecznej 
z siedzibą w Krośnie 
ul. A. Mickiewicza 31 
38-400 Krosno 

Decyzja z dnia 
21.11.2012r. 
Nr S-I.9420.5.3.2012.AG 
Status nadano na 5 lat 
Utrata statusu z dniem 
28.08.2013 r. 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.01.2013 

10. 26.06.2013  Powiat 
Jarosławski 

Centrum Integracji Społecznej 
„Pawłowe Sioło” w 
Pawłosiowe 

Decyzja z dnia 
26.06.2013 r. nr 
SI.9420.5.1.2013.AG 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.10.2013  

11. 25.10.2013 Gmina Miasto 
Krosno 

Centrum Integracji Społecznej  
z siedzibą w Krośnie 
ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno 

Decyzja z dnia 
25.10.2013 r. Nr S-
I.9420.5.2.2013.AG 
Status nadano na 5 lat 

CIS 
rozpoczął 
działalność 
01.12.2013 

Źródło: Urząd Wojewódzki Rzeszów. 

W latach 2012/2013 w województwie podkarpackim utworzono 10 Centrów Integracji 

Społecznej, jeden z nich utracił status w 2013 roku. Poza nowo utworzonymi CIS - ami 

istnieje jeszcze jeden, który powstał i działa nieprzerwanie od końca 2008 roku. 

Z pośród wszystkich zarejestrowanych Centrów Integracji Społecznej Zarząd Województwa 

Podkarpackiego dofinansowaniem objął  7 na łączną kwotę  1 712 388,07 zł 
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Poniższa tabela przedstawia wysokość dofinansowania w 2012/2013 roku dla 

poszczególnych CIS w woj. podkarpackim. 

Tabela 5. Dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w latach 2012/2013 
Lp. CIS/Podmiot tworzący Kwota dofinansowania 

1. CIS Dąbrowa/-Gmina Lubaczów 291 953,50 / 2012 r. 

2. CIS Sanok/ Powiat Sanocki 269 453,43 / 2012 r. 

3. CIS Dębica /Miasto Dębica 250 000,00 / 2013 r. 

4. CIS Pilzno/ Gmina Pilzno 243 995,06 / 2013 r. 

5. CIS Kolbuszowa/ Stowarzyszenie „NIL” 235 986,08 / 2013 r. 

6. CIS Przemyśl/ Caritas Archidiecezji Przemyskiej 175 000,00 / 2013 r. 

7. CIS Jarosław/ Powiat Jarosławski 246 000,00 / 2013 r. 

Źródło: ROPS Rzeszów, dane z realizacji zadań Oddziału Profilaktyki Uzależnień  

i Przeciwdziałania Przemocy 2012/2013. 

Poniższa tabele przedstawiają zatrudnienie w podkarpackich Centrach Integracji Społecznej  

w okresie I-XII 2012 r.  

Tabela 6. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym i liczba osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stan na 31.12.2012 r. 

Wyszczególnienie Zatrudnieni ogółem W tym kobiety 

nawiązanie zatrudnienia 19 13 

ustanie zatrudnienia 2 0 

przeciętne zatrudnienie 16 9 

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 10 7 

zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu 13 8 

zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej 9 7 

Źródło: Urząd Wojewódzki Rzeszów. 

 

Tabela 7. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym i liczba osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stan na 31.12.2013 r. 

Wyszczególnienie Zatrudnieni ogółem W tym kobiety 

nawiązanie zatrudnienia 43 29 

ustanie zatrudnienia 11 9 

przeciętne zatrudnienie 67 43 

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 22 16 

zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu 29 19 

zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej 28 22 

Źródło: Urząd Wojewódzki Rzeszów. 

Ogółem w 2012 roku reintegracją społeczną i zawodową w CIS objętych zostało 73 osoby,  

a zajęcia ukończyło 26 osób (w tym 17 kobiet). W 2013 roku osób uczestniczących  

w zajęciach CIS było trzy razy więcej (245 osób), zajęcia ukończyły 102 osoby ( w tym 64 
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kobiety). W przeważającej większości w 2012 i 2013 roku uczestnikami zajęć w CIS były 

osoby długotrwale bezrobotne.  

Zajęcia proponowane w ramach CIS w 2012 i 2013 roku to m. in. szkolenia zawodowe, staże  

i praktyki zawodowe, zajęcia z prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub 

spółdzielni socjalnej, zajęcia terapeutyczne, grupy wsparcia.  

Według stanu na koniec roku 2012 żaden z uczestników nie został skierowany do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, natomiast 5 osób zostało zatrudnionych  

u pracodawcy (bez zatrudnienia wspieranego). W 2013 roku 20 osób zostało zatrudnionych  

u pracodawców bez zatrudnienia wspieranego, dodatkowo 6 osób podjęło się prowadzenia 

działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. 

1.2 Podmioty działające w sferze pożytku publicznego 

1.3. Podmioty sfery gospodarczej 

Spółdzielnie socjalne 

Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 31.12.2013 zarejestrowanych było 79 

spółdzielni socjalnych,  z czego jak wynika z danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

przynajmniej 6 nie działało lub było w trakcie likwidacji. Podczas monitoringu działalności 

udało się nawiązać kontakt w 2012 roku z 36-oma spółdzielniami, a w 2013 roku z 59- oma. 

Tabela 8. Spółdzielnie socjalne w województwie podkarpackim, stan na 31.12.2013 r. 
L.p. Nazwa Miejscowość Data wpisu 

1. Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" Stalowa Wola  2005-10-03 

2. Spółdzielnia Socjalna "KONAR" Tarnobrzeg  2005-12-28 

3. Spółdzielnia Socjalna "KRĘPAK" Rudawka 2007-04-20 

4. Socjalna Spółdzielnia Usługowa i Artystyczno-
Produkcyjna "RES PENTUM" 

Rzeszów 2007-11-21 

5. Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Budowlano-
Remontowa "SĄSIEDZI" 

Górno 2007-12-06 

6. Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno-
Krawiecka "DANCE" 

Rzeszów 2007-12-10 

7. Spółdzielnia Socjalna         "PIĘĆ PLUS" Stalowa Wola  2009-11-03 

8. Spółdzielnia Socjalna "IMPRESJA" Wojków 2009-11-18 

9. Spółdzielnia Socjalna "DĘBNIANKA" Dębno  2010-11-09 

10. Spółdzielnia Socjalna "BAJKOLANDIA" Leżajsk 2010-12-13 

11. Spółdzielnia Socjalna            "INTER 
WSPÓŁPRACA" 

Kąkolówka 2011-03-09 

12. Spółdzielnia Socjalna, "SZTUKA SMAKU" Zgłobień  2011-12-05 

13. Spółdzielnia Socjalna           "EKO - MADBUD" Boguchwała 2011-12-07 

14. Spółdzielnia Socjalna "SMAKI REGIONU" Boguchwała 2011-12-15 

15. Spółdzielnia Socjalna REMONT-MIX Boguchwała 2011-12-19 
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16. Spółdzielnia Socjalna "SARTA" Niechobrz 2012-01-19 

17. Spółdzielnia Socjalna "KEPPKA" Cieszanów 2012-02-20 

18. Spółdzielnia Socjalna "GÓRSKIE MEDIA" Jasło 2012-02-27 

19. Spółdzielnia Socjalna "INSTYTUT SPORTÓW 
WALKI" 

Rzeszów 2012-02-27 

20. Spółdzielnia Socjalna BAR MLECZNY POD 
KOGUCIKIEM 

Lesko 2012-03-06 

21. Spółdzielnia Socjalna "PIĘKNY PRZEMYŚL" Przemyśl 2012-03-08 

22. Spółdzielnia Socjalna "ART" Zarzecze 2012-03-09 

23. Spółdzielnia Socjalna "CALINECZKA" Lesko 2012-03-14 

24. Spółdzielnia Socjalna "GOŚCINIEC" Besko 2012-03-20 

25. Spółdzielnia Socjalna "KWIAT ROZTOCZA" Cieszanów 2012-03-23 

26. Spółdzielnia Socjalna "NASZA INSPIRACJA" Gawłuszowice 2012-03-26 

27. Spółdzielnia Socjalna "WYSPA PRZYGÓD" Mielec 2012-03-27 

28. Spółdzielnia Socjalna "MUKA" Krosno 2012-03-29 

29. Spółdzielnia Socjalna "KOLAR BEAUTY" Rzeszów 2012-04-02 

30. Spółdzielnia Socjalna "SMAK" Kolbuszowa 2012-04-05 

31. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
"OGRODNICZEK" 

Strzyżów 2012-04-11 

32. Spółdzielnia Socjalna "ABC" Niechobrz  2012-04-12 

33. Spółdzielnia Socjalna "NATURA" Orły 2012-04-18 

34. Spółdzielnia Socjalna "SAMARYTANIN" Lubaczów 2012-04-20 

35. Spółdzielnia Socjalna BIBATERA Mielec 2012-04-26 

36. Spółdzielnia Socjalna "OSTOJA" Przemyśl 2012-05-31 

37. Spółdzielnia Socjalna "PASJA" Przemyśl 2012-06-22 

38. Spółdzielnia Socjalna "AKTYWNI I 
WSZECHSTRONNI" 

Jasionka  2012-08-14 

39. Spółdzielnia Socjalna "WSPÓLNA" Lubaczów 2012-08-28 

40. Spółdzielnia Socjalna ESTRO Dębica 2012-09-11 

41. Spółdzielnia Socjalna "POD LIPAMI" Pysznica 2012-10-03 

42. Spółdzielnia Socjalna "AZALIA" Nowa Sarzyna 2012-10-03 

43. Spółdzielnia Socjalna, "STREFA REMONTU" Babica 2012-10-04 

44. Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT Rzeszów 2012-10-30 

45. ARTDECOR Spółdzielnia Socjalna Przemyśl 2012-11-08 

46. Spółdzielnia Socjalna "POLSKA MARKA" Rzeszów 2012-11-09 

47. Spółdzielnia Socjalna "DELICJA" Wesoła  2012-11-26 

48. Spółdzielnia Socjalna "TRADYCJA" Przemyśl 2012-12-17 

49. Spółdzielnia Socjalna "BRZEZINKA" Jarosław 2013-01-29 

50. Spółdzielnia Socjalna "OGRÓD 
DOKUMENTÓW" 

Jarosław 2013-02-25 

51. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "MAKS" Chorkówka  2013-03-26 

52. Spółdzielnia Socjalna "DRAGON BAR" Jarosław 2013-03-28 

53. Spółdzielnia Socjalna "TĘCZA" Nowosielce 2013-03-28 

54. Tarnowiecka Spółdzielnia Socjalna "BIESIADA" Łubno Szlacheckie 2013-03-29 

55. Spółdzielnia Socjalna "FUNDAMENT" Przysieki  2013-04-12 
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56. Spółdzielnia Socjalna "NALEŚNIKARNIA 
PODKARPACKA" 

Przemyśl 2013-04-12 

57. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
"PANINI" 

Krosno 2013-05-17 

58. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ZŁOTE 
RUNO" 

Lubaczów 2013-06-07 

59. Spółdzielnia Socjalna REVITAL-MED. Rzeszów 2013-06-07 

60. Spółdzielnia Socjalna AKACJA Krasne 2013-06-17 

61. Spółdzielnia Socjalna "EKODA" Laszki 2013-06-19 

62. Spółdzielnia Socjalna "AKADEMIA SMAKU" Kolbuszowa 2013-06-26 

63. Spółdzielnia Socjalna "FENIKS" Łąka  2013-07-02 

64. Spółdzielnia Socjalna SYNERGIA Rzeszów 2013-07-02 

65. Spółdzielnia Socjalna "CHATKA MAŁOLATKA" Krówniki  2013-07-04 

66. Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" Mielec 2013-07-04 

67. Spółdzielnia Socjalna "Z DUSZĄ" Sanok 2013-07-15 

68. Spółdzielnia Socjalna "ROZWÓJ" Kuryłówka 2013-07-16 

69. Spółdzielnia Socjalna "BIESY I CZADY" Ustrzyki Dolne 2013-07-18 

70. Spółdzielnia Socjalna "KARUZELA" Ustrzyki Dolne 2013-07-30 

71. Spółdzielnia Socjalna "ZARBES" Zarszyn 2013-07-30 

72. Spółdzielnia Socjalna "ŹRÓDŁO" Poraż  2013-08-12 

73. Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna "SAMI 
SOBIE" 

Stalowa Wola 2013-08-14 

74. "ELPIDA" Spółdzielnia Socjalna Zagórz 2013-08-14 

75. Spółdzielnia Socjalna, "VENDO" Jarosław 2013-09-27 

76. Spółdzielnia Socjalna, STAWIAMY ŚLADY Łańcut 2013-09-30 

77. Spółdzielnia Socjalna "ALTERNATYWA" Przemyśl 2013-10-17 

78. LIDER BUD Spółdzielnia Socjalna Przemyśl 2013-10-18 

79. Spółdzielnia Socjalna  "WIKLINA U LESZKA" Buszkowiczki  2013-12-31 

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie/ Oddział Pomocy Społecznej  

i Analiz  

Działania podkarpackich spółdzielni socjalnych skupiają się głównie wokół usług 

cateringowych, prac porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych, prac remontowo – 

budowlanych, a także usług opiekuńczych dla dzieci i osób starszych. 

Konflikty między członkami spółdzielni, brak współpracy między sektorowej  

i wewnątrz sektorowej, brak umiejętności poszukiwania zleceń, brak reklamy (brak stron 

internetowych, ulotek) powoduje, że spółdzielnie socjalne często nie są w stanie utrzymać 

się bez zewnętrznych dotacji. Wśród członków spółdzielni socjalnych istnieje mała 

świadomość na temat zasad prowadzenia przedsiębiorstwa. Obecnie spółdzielnie „żyją” od 

dotacji do dotacji. „Wśród potencjalnych największych zleceniodawców upatrywany jest 

samorząd, który nie jest skory do korzystania z klauzul społecznych, które preferują 

spółdzielnie socjalne w zamówieniach publicznych.”5 Na spotkaniach z przedstawicielami 

samorządów gminnych, przeważa lęk przed zastosowaniem klauzul społecznych  

i problemami jakie mogłyby z tego wyniknąć dla zamawiającego. Ponieważ nie jest to 

powszechna praktyka, samorządy czekają na przetarcie ścieżki w tego rodzaju zamówieniach. 

                                                           
5
Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 

- 2020, s. 25. 
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Podkarpackie spółdzielnie socjalne mają także problem w dostępności do inżynierii 

finansowej (pożyczki, poręczenia). Banki uznają najczęściej, że zdolność kredytowa oraz mała 

świadomość i umiejętność korzystania z takich instrumentów wśród spółdzielców są 

powodem, że środki takie są dla nich niedostępne. Od 2013 roku działa Ogólnopolski 

Fundusz ES, który udziela pożyczek dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej na 

preferencyjnych warunkach, co stwarza im realną szansę na rozwój.  

Organizacje pozarządowe 

W 2012 r. na podstawie danych stowarzyszenia Klon/Jawor, w skali kraju najwięcej 

stowarzyszeń i fundacji (poza OSP) funkcjonowało na północy i zachodzie naszego kraju. 

Najwięcej OSP na 10 tys. mieszkańców było zarejestrowanych na wschodzie Polski. 

Mapa 1 i Mapa 2. Geografia organizacji pozarządowych w Polsce – stowarzyszenia  

i fundacje oraz OSP 

 

Źródło: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012. 
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2013. 

W latach 2008 – 2012 największy przyrost liczby stowarzyszeń (poza OSP) i fundacji  

w naszym kraju nastąpił w województwie mazowieckim – 9,1 na 10 tys. mieszkańców oraz  

w dolnośląskim – 9,0 na 10 tys. mieszkańców. Najmniejszy przyrost tego typu organizacji 

zanotowano w województwie śląskim – 5,1/10 tys. mieszkańców. W województwie 

podkarpackim przyrost wyniósł 6,7 na 10 tys. mieszkańców, podobnie jak w województwie 

lubelskim. 
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Mapa 3. Przyrost liczby stowarzyszeń (poza OSP) i fundacji w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców w latach 2008 – 2012 według województw 

 

Źródło: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012. 
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2013 

W 2011 r. w województwie podkarpackim liczba organizacji pozarządowych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosła 30,32 (na podst. danych Stowarzyszenia 

Klon/Jawor). Wielkość ta plasowała województwo nieznacznie powyżej średniej krajowej 

(29,00).  

Organizacje pożytku publicznego wśród badanych organizacji trzeciego sektora  

w województwie podkarpackim stanowiły 0,5 tys. 

Biorąc pod uwagę formę prawną i organizacyjną badanych organizacji trzeciego 

sektora w kraju można zauważyć, iż największą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne 

organizacje społeczne – 69,5 tys. Zdecydowanie mniejszą liczbę stanowiły fundacje (8,5 tys.), 

czy samorząd gospodarczy i zawodowy, organizacje pracodawców (3,6 tys.). Podobna 

prawidłowość wystąpiła również w województwie podkarpackim, w którym na 5,1 tys. 

organizacji, stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne stanowiły 4,6 tys. 

Wśród 4,6 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych w województwie 

podkarpackim 1,8 tys. to typowe stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, a 1,5 tys. 

to stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe. Ochotniczych straży pożarnych 

funkcjonowało w 2012 r. w Podkarpackim 1,2 tys. spośród 14,9 tys. w kraju. Najmniej licznie 

reprezentowane były w podkarpackim koła łowieckie – zaledwie 0,2 tys. 

Wśród samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców  

w województwie podkarpackim kółka rolnicze podobnie jak i pozostałe stanowiły po 0,1 tys. 
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W badanych organizacjach trzeciego sektora w 2012 r. suma członkostw wynosiła 

10,2 mln. W województwie podkarpackim członkostwo w badanych organizacjach trzeciego 

sektora w 2012 r. kształtowało się na poziomie 0,3 mln (11 miejsce w kraju), więcej 

odnotowano jedynie w województwie lubelskim (0,5 mln). W badanych organizacjach 

trzeciego sektora w 2012 r. łącznie pracowało społecznie 2,3 mln osób. Najwięcej osób w taki 

sposób pracowało w województwie mazowieckim – 0,6 mln.  W województwie 

podkarpackim społecznie pracowało około 0,1 mln osób.6 

W strukturze przychodów całego badanego sektora w 2010 r. środki o charakterze 

rynkowym stanowiły 40%, w tym pochodzące z działalności gospodarczej oraz odpłatnej 

statutowej (po 17%), podczas gdy nierynkowe przychody ze źródeł publicznych miały trochę 

mniejszy udział w całości przychodów (37%), w tym z 1% odpisu od podatków PIT (2%). 

Struktura przychodów ustalona w 2010 r. znacznie różniła się od tej, którą stwierdzono 5 lat 

wcześniej.  

Pomiędzy 2005 r. a 2010 r. zmniejszył się znaczenie udział środków uzyskiwanych  

w ramach działalności o charakterze rynkowym (w sumie o 12 p. proc.), w tym najbardziej 

tych wypracowywanych w ramach działalności gospodarczej (o 7 p. proc.). Jednocześnie 

zwiększył się udział przychodów pochodzących ze środków publicznych (o 11 p. proc.), w tym 

z odpisu 1% od podatku.7 

 

Tabela 5. Dziedziny aktywności organizacji pozarządowych na terenie województwa 
podkarpackiego 

Lp. Przedmiot działania % całości 

1. Sport, turystyka, rekreacja, hobby 47,5% 

2. Edukacja i wychowanie 41,6% 

3. Kultura i sztuka 32,9% 

4. Rozwój lokalny 28,7% 

5. Ochrona zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych 25,5% 

6. Ochrona środowiska 16,1% 

7. Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 13% 

8. Usługi socjalne, działalność dobroczynna 12,2% 

9. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 10,6% 

10. Działalność międzynarodowa 8,8% 

11. Równouprawnienie, walka z dyskryminacją 6,4% 

12. Badania naukowe 4,8% 

Źródło: Regionalny Plan Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej . 

Jak deklarują podkarpackie organizacje, samorząd gminny jest dla nich obecnie 

najważniejszym partnerem. Mimo to wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności przez organy administracji publicznej i organizacje praktycznie nie występuje. 

Jest jednak nadzieja, że dzięki zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego  

                                                           
6
 Strona internetowa: www.monitoruj.podkarpackie.pl – stan na 30.06.2014 

7
 Trzeci Sektor w Polsce. Stowarzyszenia, Fundacje, Społeczne Podmioty Wyznaniowe, Samorząd zawodowy  

i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2013 

http://www.monitoruj.podkarpackie.pl/
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i wolontariacie oraz spotkaniom informacyjnym, organizowanym m. in przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, sytuacja ta ulegnie poprawie. Dzięki wielu 

inicjatywom związanym z upowszechnianiem i promowaniem ekonomii społecznej, 

organizacje pozarządowe zaczynają dostrzegać konieczność profesjonalizacji własnych 

działań i podnoszenia jakości oferowanych usług poprzez wykorzystywanie 

wyspecjalizowanych kadr.8 

2. System wsparcia podmiotów ekonomii społecznej  

w województwie podkarpackim 

2.1. Operatorzy wsparcia 

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2012 konkursu na 

operatorów wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej wybranych zostało 6 instytucji, które 

mogły udzielać wsparcia w zakresie: 

• doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnych, 

• środków finansowych do wysokości 20 tys. złotych na każdą osobę fizyczną (maks. 200 

tys. zł dla spółdzielni socjalnej), 

• wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie 

wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego); w uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego. 

W roku 2013 także ogłoszono konkurs w ramach działania 7.2, część z wybranych wówczas 

na operatorów wsparcia instytucji w 2012 r. nadal była w trakcie realizacji projektu. 

Tabela 6. Lista instytucji realizujących projekt z działania 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu 
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lp. Nazwa organizacji prowadzącej 

projekt 7.2.2. 

Nazwa projektu 7.2.2. realizowanego przez 

daną instytucję 

okres trwania 

projektu 

1. Stowarzyszenie "Inicjatywy 

Podkarpacia" 

Budujemy razem 01.05.2011- 

30.06.2013 

2. Gmina Boguchwała Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację 

bezrobotnych 

01.06.2011-

31.11.2012 

3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Podkarpackie spółdzielnie socjalne 01.03.2011- 

                                                           
8
www.energiango.pl - stan na 15 grudnia 2012 
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Regionalnego 31.12.2013 

4. Wektor Consulting s.c. Mariusz 

Lipiński, Wiktor Cichoń 

Przedsiębiorca społeczny 01.05.2011- 

28.02.2013 

5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Jarosławiu 

Inkubator Zakładów Aktywności Zawodowej 

Województwa Podkarpackiego 

01.07.2011-

31.12.2012 

6. Fundacja Akademia Obywatelska Nowa Energia PES na Podkarpaciu 01.05.2011 - 

31.12.2013 

7. Jarosławskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

3 x 10= spółdzielnie socjalne 01.06.2012-

31.03.2015 

8. Podkarpacka Agencja Konsultingowo 

Doradcza Sp. z o.o. 

Twoją szansą - spółdzielczość socjalna II 

edycja 

01.07.2012-

31.03.2014 

9. Fundacja Bieszczadzka Współdzielenie obowiązków - współdzielenie 

zysków 

01.08.2012-

31.08.2014 

10. Stowarzyszenie B-4 Usługowe Spółdzielnie Socjalne 01.06.2012 -

28.02.2014 

11. Przemyska Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

Razem w biznesie 7.2.2 01.09.2012-

28.02.2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych dzięki uprzejmości 

Fundacji „Akademia Obywatelska” z Rzeszowa.  

2012  

Działania Operatorów Wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. wsparcie ekonomii 

społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE  

 

a) Spotkania informacyjno - promocyjne 

W sumie w roku 2012 r, zorganizowano 108 spotkań informacyjno - promocyjnych  

w ramach różnych projektów dot. wsparcia ekonomii społecznej (Poddziałania 7.2.2).  

W przeważającej większości uczestnikami spotkań były osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym, do których bezpośrednio skierowane jest wsparcie. Inne grupy osób to: 36 

spotkań z pracownikami Urzędów Gmin i przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

12 spotkań z kierownikami podkarpackich ZAZ oraz 9 spotkań informacyjno - 

konsultacyjnych w siedzibach Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

b) Wydane Publikacje 

PSOUU Jarosław wydawał Kwartalnik „Aktywni” – w którym zamieszczane były m.in. 

artykuły poświęcone sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej w ZAZ, prezentacja osób 

niepełnosprawnych pracujących w ZAZ-ach, prezentacja towarów i usług oferowanych 

przez ZAZ-y. Cztery numery kwartalnika (w 2012 r.) kolportowane nieodpłatnie m.in. do 

instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Nakład każdego  

z numerów 2500 tys. Fundacja Akademia Obywatelska wydała 12 biuletynów 

informacyjnych. Wektor Consulting wydał Raport zbiorczy z realizacji projektu. 

c) Konferencje, seminaria, panele dyskusyjne 
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Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego - 2 panele dyskusyjne; Gmina Boguchwała -  

1 konferencja; Fundacja Akademia Obywatelska - 4 kawiarenki obywatelskie;  PSOUU 

Jarosław - Briefing (konferencja prasowa) w TVP Rzeszów otwierający telewizyjną 

kampanię reklamową podkarpackich ZAZ, Konferencja towarzysząca II Ogólnopolskim 

Targom Zakładów Aktywności Zawodowej pn. Wieloaspektowa współpraca - droga do 

rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej. 

d) Promocja ekonomii społecznej w mediach 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego - 2 ogłoszenia w lokalnym radiu, , Fundacja 

Akademia Obywatelska - 24 programy telewizyjne, 2 audycje radiowe (zasięg lokalny),  

3 spoty w radiu o zasięgu regionalnym; Stowarzyszenie B-4 - 14 ogłoszeń w prasie  

o zasięgu regionalnym, Stowarzyszenie Inicjatywy Podkarpacia - 2 programy telewizyjne, 

2 reportaże radiowe, 1 informacja w telewizji polskiej w programie Teleekspress, PSOUU 

Jarosław - 210 emisji spotów reklamowych w TVP Rzeszów, 7 audycji radiowych w radio 

Rzeszów, 60 informacji prasowych rozesłanych do redakcji.  Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego - spoty w radiu VIA oraz Telewizji Rzeszów. Większość organizacji 

prowadziła także samodzielną stronę internetową projektu. 

e) Targi ekonomii społecznej 

II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej 24-25.08.2012 w Rzeszowie 

f) Inicjowanie tworzenia powiatowych/gminnych zespołów ds. ekonomii społecznej 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego inicjowała w roku 2012 tworzenie 

powiatowych/gminnych zespołów ds. ekonomii społecznej. 

g) Tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

Fundacja Akademia Obywatelska zorganizowała 1 spotkanie informująco - inicjujące 

partnerstwo lokalne w Cieszanowie. PSOUU Jarosław w ramach tworzenia lokalnych 

partnerstw na rzecz ES podpisał 16 umów partnerskich. 

h) Inkubator przedsiębiorczości społecznej (użyczenie lokali i sprzętu) 

Fundacja Akademia Obywatelska utworzyła w 2012 roku w ramach projektu  

5 inkubatorów. 

i) Inne formy udzielonej pomocy na rzecz PES 

Gmina Boguchwała - 5 zleceń „z wolnej ręki” udzielonych przez administrację publiczną 

spółdzielniom socjalnym,  

PSOUU Jarosław - Opracowany dokument rekomendacji zmian legislacyjnych 

dotyczących funkcjonowania ZAZ: Dokument otrzymali: Minister Pracy i Polityki 

Społecznej – p. Władysław Kosiniak-Kamysz; Wiceminister Gospodarki – p. Mieczysław 

Kasprzak; Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – p. Teresa 

Hernik; Dyrektor ROPS w Rzeszowie – p. Mariola Zajdel-Ostrowska. 

PSOUU Jarosław - Akcja „Klauzule społeczne”: wysyłka mailowa i drogą pocztową do 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podkarpackiego 

pisma informującego o możliwości zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach 

publicznych - łącznie 183 jednostki samorządu terytorialnego. 
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2013 

Działania Operatorów Wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. wsparcie ekonomii 

społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE  

 

a) Spotkania informacyjno - promocyjne 

W roku 2013, wg danych uzyskanych od OWES-ów zorganizowano 37 spotkań 

informacyjno - promocyjnych w ramach różnych projektów dot. wsparcia ekonomii 

społecznej (Poddziałania 7.2.2).  

b) Konferencje, seminaria, panele dyskusyjne 

Fundacja Akademia Obywatelska -  prowadziła 9 kawiarenek Obywatelskich; Firma 

Wektor Consulting  zorganizowała konferencję  w dniu 22.03.2013 w ramach projektu 

„Przedsiębiorca społeczny”. Konferencje zorganizowano w formie targów, którym 

równolegle towarzyszyły panele dyskusyjne dot. współpracy pomiędzy spółdzielniami 

socjalnymi, klauzul społecznych czy dodatkowego finansowania zewnętrznego. 

c) Promocja ekonomii społecznej w mediach 

Fundacja Akademia Obywatelska  pomoc w tworzeniu i finansowanie 25 odcinków w TVP 

Rzeszów pt. " Nowa Energia PES na podkarpaciu.” W programie poruszano tematy 

związane z ES, zapraszano ekspertów i reprezentantów PES. 

d) Targi ekonomii społecznej  

Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej 14-15.09.2013 w Rzeszowie, na placu 

eventowym Millenium Hall (70-ciu wystawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów i Klubów Integracji 

Społecznej 

e) Animacja lokalna   

20 osób w 2013 roku zakończyło udział w projekcie Szkoła Animatorów realizowanym 

przez Fundację Akademia Obywatelska. 

f) Tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

Fundacja Akademia Obywatelska w 2013 roku prowadziła w 5 miejscowościach warsztaty 

dotyczące możliwości zakładania partnerstw. Efektem końcowym było podpisanie  

5 umów partnerskich oraz stworzenie strategii działań partnerskich ( Zarszyn, Cieszanów, 

Przecław, Pysznica, Łańcut). 

g) Inkubator przedsiębiorczości społecznej (użyczenie lokali i sprzętu) 

Fundacja Akademia Obywatelska utworzyła w 2012 roku w ramach projektu  

5 inkubatorów dla podmiotów ekonomii społecznej i kontynuowała ich działalność  

w 2013 roku. 

2.2. Instytucje publiczne  

W ramach struktury Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie funkcjonuje 

Punkt Informacyjny, którego pracownicy są przygotowani do przekazywania informacji  
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z zakresu ekonomii społecznej. Urząd ten zatrudnia pracowników przygotowanych 

merytorycznie do przekazywania informacji z zakresu ekonomii społecznej (w tym 

pracowników, którzy ukończyli studnia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej). 

Jednocześnie Pracownicy WUP stale podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę 

z obszaru merytorycznego, którym się zajmują, w tym z zakresu ekonomii społecznej. 

 

13 spośród 21 Powiatowych Urzędów Pracy zatrudniało w 2012 roku w sumie ok. 70 

pracowników, którzy byli przygotowani do udzielenia informacji z zakresu ekonomii 

społecznej.  

 

Usługi doradcze związane z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego świadczą 

także Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Na terenie województwa 

funkcjonują 4 takie ośrodki w Tarnobrzegu, Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu. Organizują 

szkolenia ogólne i specjalistyczne w zakresie diagnozowania potrzeb lokalnych, 

nawiązywania partnerstw, kreowania pomysłów na dobre projekty.  

Innymi formami wspomagającymi działania ekonomii społecznej w regionie są Lokalne Grupy 

Działania (LGD), których w województwie podkarpackim zarejestrowano 5. Na ogół są to 

partnerstwa trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektorów publicznego, 

gospodarczego i społecznego. Formą ich działalności jest stowarzyszenie. LGD tworzą  

i wdrażają programy lokalne, aktywizują mieszkańców, mogą także przyznawać organizacjom 

pozarządowym i grupom nieformalnym środki na realizację projektów służących 

aktywizowaniu lokalnych społeczności czy rozwiązaniu problemu społecznego na danym 

terenie.9  

Wojewódzki Urząd Pracy prowadził szereg działań z zakresu upowszechniania  

i promowania ekonomii społecznej. 

Działania WUP Rzeszów w 2012 roku: 

a) W dniu 03.04.2012 r., w sali konferencyjnej WUP (ul. Zygmuntowska 9 a), 

zorganizowane zostało spotkanie informacyjne, które dotyczyło projektów 

systemowych Powiatowych Urzędów Pracy (Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych),  

w ramach którego informowano o możliwościach wspierana sektora spółdzielczości 

socjalnej; 

b) W ramach ogłoszonego konkursu w Priorytecie VII zorganizowane zostały „Dni 

otwarte” (17-18.07.2012 r.), w trakcie których można było skonsultować założenia 

wniosku o dofinansowanie, w tym również możliwości wspierania sektora ekonomii 

społecznej;  

                                                           
9
Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 

- 2020, s.25. 
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c) Seminaria „Liderzy ds. osób niepełnosprawnych oraz 50+ w regionie Podkarpacia”. 

Spotkania realizowane wspólnie z ROEFS odbyły się w Przemyślu (11.04.2012 r.), 

Tarnobrzegu (13.06.2012 r.), Rzeszowie (09.10.2012 r.) i Krośnie (12.12.2012 r.);  

d) „Spółdzielcze Spotkania z Ekonomią Społeczną” - dniach 13, 16 i 17 lipca 2012 r. 

(Leżajsk, Muzeum Ziemi Leżajskiej - 13 lipca 2012 r., Tarnobrzeg, Tarnobrzeski Dom 

Kultury - 16 lipca 2012 r., Rzeszów, Urząd Marszałkowski -17 lipca 2012 r.) 

organizatorem spotkań była Spółdzielnia Socjalna Dębianka, a partnerami 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Program Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju; 

e) 30 października 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie szkoleniowo - informacyjne 

dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

rodzinie w Auli PROMAR w Rzeszowie, w ramach którego informowano  

o możliwościach współpracy i wspólnego realizowania działań z pomiotami ekonomii 

społecznej;  

f) W każdym, wydanym w 2012 roku, Biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy znalazły 

się artykuły poruszające tematykę ekonomii społecznej, w tym w szczególności 

spółdzielczości socjalnej. 

Poniżej zamieszczono wykaz opublikowanych artykułów:  

- Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012 (Str. 8 - Razem 

można więcej! - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych dla spółdzielni 

socjalnych, Str. 19 - GDZIE PO WSPARCIE? – działania realizowane przez Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu 

Społecznego),  

- Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 19/2012 (Str. 7 - Spółdzielcze 

Spotkania z Ekonomią Społeczna na Podkarpaciu, Str. 8 - Dotacje dla spółdzielni 

socjalnych w 2012 roku), 

- Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 18/2012 (Str. 6 - Szanse 

rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, Str. 17 - Spółdzielnie 

socjalne po włosku);  

g) W ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz promocyjnych, pracownicy 

Wydziału Rozwoju Integracji Społecznej na bieżąco, przez cały 2012 r. prowadzili 

doradztwo dla beneficjentów oraz potencjalnych projektodawców z zakresu 

ekonomii społecznej;  

h) W ramach funkcjonującej strony www.pokl-wup.rzeszow.pl wydzielona została 

specjalna zakładka, w której umieszczono i aktualizowano fiszki projektowe oraz dane 

kontaktowe do Beneficjentów – operatorów wsparcia, którzy udzielają wsparcia 

związanego z rozpoczęciem działalności w formie spółdzielni socjalnych; 
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Działania WUP Rzeszów w 2013 roku  

a) 20.05.2013 spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat założeń dotyczących 

wspierania włączenia społecznego w nowym okresie programowania 2014-2020, 

gdzie pracownicy WUP Rzeszów przedstawili założenia dot. wspierania ekonomii 

społecznej w latach 2014-2020; 

b) 02.10.2014 Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej w woj. podkarpackim szansą 

na ograniczenie wykluczenia społecznego”;  

c) 21-22.11.2013 spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla przedstawicieli wszystkich 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, o 

możliwościach współpracy i wspólnego realizowania działań z podmiotami ekonomii 

społecznej (KIS lub CIS); 

d) 04.12.2014 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach 

konkursu 7.2.1. dot. tworzenia i działalności Klubów Integracji Społecznej , Centrów 

integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej; 

e) 16.12.2013 spotkanie dla potencjalnych projektodawców w ramach konkursu  

z Poddziałania 7.2.2. dot. funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

f) W wydanych w 2013 roku Biuletynach Wojewódzkiego Urzędu Pracy znalazły się 

artykuły poruszające tematykę ekonomii społecznej, w tym w szczególności 

spółdzielczości socjalnej. Poniżej zamieszczono wykaz opublikowanych artykułów: 

-Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 23/2013 ( str. 5 – Po co komu 

dziś… ekonomia społeczna, str. 6 – dodatkowe środki na promocję integracji 

społecznej POKL); 

-Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2013 (str. 14 – 

Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej w woj. podkarpackim szansą na 

ograniczenie wykluczenia społecznego, str.16 – TO DZIAŁA!). 

Następujące działania w zakresie promowania i upowszechniania ekonomii 

społecznej realizowała także Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 

Pracy: 

Działania 2012 rok 

a) 18 styczeń 2012 spotkanie w MOPS w Dębicy z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka  

w sprawie budowania partnerstwa lokalnego i powołania do życia Centrum Integracji 

Społecznej w Dębicy; 

b) 20 kwiecień 2012 I Podkarpacka Konferencja pt. „Gospodarka społeczna w woj. 

Podkarpackim – szansa czy utopia?” – organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja Pomocy Wzajemnej 

„Barka”, Stowarzyszenie „NIL”, patronat nad tym wydarzeniem objął Marszalek 

Województwa; 

c) 23-24 kwiecień 2012 – szkolenie w Rzeszowie „Współpraca się opłaca – ekonomiczny 
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wymiar integracji społecznej i zawodowej. Rzecz o ekonomii społecznej” – org. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Warszawa, kurs e-learningowy 24.04 

– 27.05.2012 – Ekonomia Społeczna; 

d) 16.05.2012 – Zarys ekonomii społecznej, spotkanie z bezrobotnymi kobietami  

w Młodzieżowym Biurze Pracy (MBP) w Dębicy; 

e) 19-20.11.2012 – wizyta studyjna pośrednika pracy z MBP Dębica na III Targach 

Przedsiębiorczości Społecznej organizowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej 

Barka w Poznaniu; 

f) 13.12.2012 – spotkanie doradców zawodowych i specjalistów rynku pracy z Dębicy  

- wizyta studyjna w pierwszej w Dębicy Spółdzielni Socjalnej „Estro”. 

 

Działania 2013 rok 

17.10.2013 Konferencja edukacyjna „Już dziś pomyśl o swojej przyszłości. Bądź 

przedsiębiorczy” w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie. Zapoznanie młodzieży klas 

maturalnych Liceum Ogólnokształcącego  oraz Zespołu Szkół Technicznych z pojęciem 

przedsiębiorczości.  

 

W 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej aktywnie włączył się  

w promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie m.in. poprzez:  

a) Prowadzenie warsztatów dotyczących ekonomii społecznej i budowania partnerstw 

lokalnych. W czasie od maja do grudnia 2012 r. zrealizowano łącznie 40 spotkań 

informacyjnych, obejmując 21 podkarpackich gmin. Spotkania te skierowane były do 

lokalnych samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych działających na danym terenie; 

 

b) 25.10.2012 r. odbyła się konferencja promująca ekonomię społeczną w regionie 

zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach 

projektu „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej 

działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz 

specyfiką realizowanych zadań”. Celem konferencji była promocja ekonomii 

społecznej na terenie województwa podkarpackiego w związku z zatwierdzeniem  

w dniu 26.03.2012 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego „Regionalnego Planu 

Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na 

lata 2012-2020”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadr instytucji 

pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego, przedstawiciele 

samorządów, spółdzielnie socjalne; 

c) W ramach funkcjonującej strony www.efs.rops.rzeszow.pl wydzielona została 

specjalna zakładka poświęcona tematyce ekonomii społecznej 

(www.es.rops.rzeszow.pl), która informuje o wydarzeniach związanych z es  
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w naszym województwie oraz zawiera bazę ośrodków wspierających ekonomię 

społeczną;  

d) W ramach projektu systemowego ROPS: „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla 

kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa 

podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań”  

w 2012 roku zorganizowano szkolenia nt. tworzenia i funkcjonowania zespołów 

międzyinstytucjonalnych dla przedstawicieli OPS, PCPR, PUP dotyczące współpracy 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a powiatowymi służbami 

zatrudnienia PUP w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia osobom 

wykluczonym społecznie lub nim zagrożonych oraz nt. możliwości stosowania ES  

w aspekcie zmniejszenia wykluczenia społecznego, w tym aktywizacji społeczno-

zawodowej. 

 

W 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zorganizował m.in. 

konferencję „Dobre praktyki ES” (05.11.2013). 

 

3. Finansowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

3.1. Dotacje na zakładanie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej 

W roku 2012 w woj. podkarpackim finansowano lub dofinansowywano właściwie tylko 

jeden typ przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, jakim jest spółdzielnia socjalna. Wsparcie 

krajowe w tym zakresie było wykorzystane w znikomym procencie. W 2012 roku tylko dwa 

powiatowe urzędy pracy (Sanok, Lubaczów) udzieliły dotacji z Funduszu Pracy. Przekazano  

w sumie 10 dotacji, na łączną kwotę 142 231,65 zł. W 2013 roku  trzy urzędy pracy udzieliły 

w sumie 19 dotacji ( Stalowa Wola 9, Lubaczów 4, Sanok 6) w wysokości 243 131,65 zł. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w 2012 

roku nie zrealizował zadania pod nazwą „Jednorazowe Dofinansowanie wniesienia wkładu do 

spółdzielni socjalnej”, w 2013 roku 3 osoby otrzymały dofinansowanie na ten cel, na łączną 

kwotę 114 274,00 zł. 

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.2.2) do 31.12.2013 r. utworzono  63 spółdzielnie socjalne ( 27 

w 2012 r. i 36 w 2013 r.). Beneficjenci tych projektów (tzw. operatorzy wsparcia) udzielili na 

ten cel dotacji, w łącznej kwocie  6 917 899,05 zł. W ramach tego Poddziałania nie było 

możliwe tworzenie innych typów podmiotów ekonomii społecznej. W ramach realizowanych 

projektów w Poddziałania 7.2.2 POKL, 650 podmiotów ekonomii społecznej (w tym około 

220 w 2012 r., a 123 w 2013 r.) uzyskało wsparcie za pośrednictwem instytucji wspierających 

ekonomię społeczną. Ze wsparcia w ramach instytucji ekonomii społecznej skorzystało 7528 
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osób (w tym 447 osób w 2012 r. i 714 w 2013 r.)10. W 2012 roku nie złożono żadnego 

wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Integracji Społecznej (w 2011 r. złożono 3 

wnioski).  

3.2. Pożyczki i poręczenia dla podmiotów ekonomii społecznej 

W 2012 roku na Podkarpaciu nie funkcjonował fundusz pożyczkowy z przeznaczeniem 

dla podmiotów ekonomii społecznej. Takie usługi świadczone były jedynie poza regionem, co 

utrudniało skorzystanie z oferty. Pożyczki w ramach istniejących funduszy były udzielane na 

wysoki procent, co ograniczało możliwość korzystania z nich. W 2013 roku ruszył pilotażowy 

program ES Funduszu, funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej  

w Polsce. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które 

mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu 

przychodów lub zatrudnienia. W pierwszym roku działania alokacja kapitału pożyczkowego 

jaką przeznaczono dla makroregionu: lubelskie, podkarpackie i podlaskie wyniosła 

2 804 896,04 zł. Ponadto dla podmiotów ekonomii społecznej zagwarantowane jest 

bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki. 

Z badań ankietowych ROPS wynika, że tylko 3 Gminy (Sędziszów Małopolski, Jarocin, Cmolas) 

w województwie podkarpackim w 2012 roku udzieliły pożyczki dla podmiotu ekonomii 

społecznej (stowarzyszenia), żadna z gmin, które objęte zostały badaniem, nie udzieliła 

poręczenia. W 2013 roku 5 Gmin zadeklarowało udzielenie pożyczki dla PES, a 6 poręczenia. 

  

                                                           
10

 Sprawozdanie za 2013 WUP Rzeszów 
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