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1. WSTĘP 
Gospodarstwa opiekuńcze to idea łącząca rolnictwo z opieką nad osobami, które wymagają 

takiego wsparcia. Na terenach wiejskich w Polsce, ale też w całej Europie najliczniejszą 

grupą, która tego wsparcia potrzebuje są seniorzy. Kierując się ich potrzebami uznano, iż 

najlepiej pomagać seniorom w ich własnym środowisku lokalnym. 

 

 

Źródło: Polacy wobec własnej starości, CBOS 2012 

2. IDEA ROLNICTWA SPOŁECZNEGO 
Rolnictwo społeczne (rolnictwo zaangażowane społecznie) to idea połączenia 

wielofunkcyjności gospodarstw rolnych z usługami opiekuńczymi/zdrowotnymi oraz 

przedsiębiorczością społeczną. Chodzi tu o fakt wykorzystania zasobów rolnych 

do wytworzenia świadczeń społecznych na obszarach wiejskich tj. terapia, rehabilitacja, 

socjoterapia, resocjalizacja, chronione miejsca pracy, opieka nad dzieckiem, osobami 

starszymi i zależnymi, uczenie się przez całe życie oraz szereg innych usług, sprzyjających 

integracji społecznej. 

  

Jak chcemy żyć na starość? 
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Przykład:  

niewielkie, niespecjalizujące się w towarowej produkcji rolnej gospodarstwo wykonuje 

dodatkowo usługi społeczne, np. prowadzi środowiskowy dom samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych. Daje to rolnikom i ich domownikom możliwość zdobycia 

dodatkowego źródła przychodów. 

 

W 2012 roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w swojej opinii dot. 

rolnictwa społecznego wskazał, iż konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uznania 

integracyjnej roli rolnictwa społecznego na szczeblu unijnym oraz stworzenia ram prawnych.  

EKES zalecił aby na poziomie lokalnym i regionalnym zająć się badaniami wpływu rolnictwa 

społecznego na kwestie społeczne, ekonomiczne, zdrowotne i indywidualne, tworzyć 

i wzmacniać sieci współpracy, również międzyinstytucjonalne oraz szkolić zarówno 

instytucje, organizacje, jak i osoby bezpośrednio zainteresowane tworzeniem tego typu 

przedsiębiorstw społecznych. Stąd bardzo konkretne zapisy, które pojawiły się w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Skąd ten pomysł i nagły zwrot w kierunku mniejszych gospodarstw? Z dwóch powodów. 

Po pierwsze aby zrównoważyć rozwój polskiej wsi. Zmiany w sposobach gospodarowania 

ziemią, intensyfikacja produkcji rolnej oraz koncentracja ziemi w coraz mniejszej liczbie 

gospodarstw prowadzą do rosnącej wielofunkcyjności obszarów wiejskich.  

Ze społecznego punktu widzenia ważna jest wielość, a nie wielkość  gospodarstw rolnych! 

Co zgadza się ze znaną tezą Goldsmitha mówiącą, że we wsiach o przewadze gospodarstw 

rolniczych co najwyżej średniej wielkości, nie produkujących na skalę masową, wszelkie 

wskaźniki społeczne są korzystniejsze. 

Drugim powodem, dla którego rolnictwo społeczne weszło w powszechny dyskurs było 

zwrócenie uwagi na pogłębiające się problemy społeczne wsi – starzejące się społeczności 

wiejskie, migracje zarobkowe, odpływ ludzi młodych i drenaż mózgów, mały przyrost 

naturalny. Do tego doszło zjawisko “wycofywania się państwa ze wsi” - znikające szkoły i 

przedszkola, upadek PGR, likwidacja linii kolejowych i autobusowych, likwidacja przychodni, 

urzędów pocztowych… 
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To ta sama sielska wieś, zagubiona gdzieś w Bieszczadach, o której marzą mieszkańcy miast. 

Czy jednak jest ona przyjazna swoim mieszkańcom? Czy da się na niej żyć? Jakie koszty 

poniosą gminy i osoby prywatne jeśli odpowiednio szybko nie wdrożymy działań 

prewencyjnych, służących młodszym i starszym mieszkańcom wsi? 

Diagnoza obecnej sytuacji terenów wiejskich nie pozostawia złudzeń co do tego, że 

bezsprzecznie konieczne są nowatorskie rozwiązania ekonomiczno-społeczne, 

ukierunkowane na te właśnie problemy. Problemy, które społeczność wiejska może 

rozwiązać pod warunkiem dobrej współpracy z samorządem lokalnym. 

3. DIAGNOZA 
Nawiązując do sytuacji społeczno-ekonomicznej rolników i pozostałych mieszkańców wsi 

oraz analizując materiały wypracowane w trakcie projektu możemy zwrócić uwagę na kilka 

poniżej opisanych faktów. 

• Rolnicy zainteresowani są pozyskiwaniem dodatkowych źródeł dochodu. Gotowość 

reorientacji zawodowej wyrażają głównie rolnicy i członkowie rodzin gospodarstw 

towarowych, produkujących wyłącznie lub głównie na rynek. W małym stopniu 

zainteresowani są właściciele małych gospodarstw  do 5 ha. W tych gospodarstwach, 

z reguły, rolnik lub domownicy pracują dodatkowo poza gospodarstwem. Rolnicy 

starsi o niskich kwalifikacjach i małej mobilności przyjęli strategię przetrwania. 

Pomagają im dopłaty. Uzupełnieniem źródeł pozyskiwania dochodów bardziej 

zainteresowani są rolnicy w średnim wieku, właściciele mniejszych gospodarstw 

prowadzących wielokierunkowa produkcję.  

• Rolnicy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat zasad funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych. Wielu nie dostrzega konieczności uzupełnienia 

kwalifikacji czy ich rozszerzenia w tym zakresie. Nie posiadają potwierdzeń swoich 

kwalifikacji, certyfikatów. Obawiają się, że nie będą w stanie pozyskać  środków na 

dojazdy, szkolenia, kursy. Rolnicy nie dostrzegają potrzeby reorientacji zawodowej 

jako procesu zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji do znalezienia 

dodatkowego albo alternatywnego źródła utrzymania dla jednego lub kilku członków 

rodziny rolniczej. Gospodarstwa agroturystyczne bardziej zainteresowane są 

komercyjnymi odbiorcami usługi i często prowadzą już działalność gospodarczą. 
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• Jedynie 27% gospodarstw rolnych w badanej próbie utrzymuje się wyłącznie 

z produkcji rolniczej. Z reguły są to gospodarstwa pow. 30 ha gruntów. Stanowią one 

ok. 10% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa do 5 ha stanowią ok. 30%, w tych 

gospodarstwach – część rolników i domowników uzyskuje dodatkowe dochody poza 

gospodarstwem, ok. 20% rolników i domowników powinno być objęte reorientacją 

zawodową. 50% gospodarstw to gospodarstwa o pow. gruntów 5-20 ha. W tych 

gospodarstwach co najmniej jedna osoba powinna być objęta reorientacją 

zawodową. Gospodarstwa o pow. od 20 do 30 ha stanowią ok. 10% ogółu 

gospodarstw – w tych co druga osoba powinna być objęta reorientacją zawodową. 

• Rolnicy posiadają umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach pracy 

w gospodarstwie – obsługa, naprawa maszyn i urządzeń, przygotowanie tradycyjnych 

potraw, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, wykonywanie drobnych remontów 

i prac budowlanych, pielęgnacja i aranżacja ogrodów i terenów zielonych. Posiadają 

odpowiednie warunki do prowadzenia działalności. Nie muszą posiadać 

specjalistycznego przygotowania jak w domach opieki. 

• Rolnicy są gotowi do podejmowania działań. Chcą pracować. Mobilizujące są wahania 

na rynkach zbytu produktów rolnych. Członkinie rodzin rolniczych, w wielu 

przypadkach, jako dodatkowe źródło dochodów traktują prace opiekuńcze nad 

starszymi osobami poza granicami kraju. 

• Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze stale rośnie. Bezpośrednią przyczyną jest 

starzenie się społeczeństwa, mała dzietność rodzin, jak również emigracja ludzi 

młodych i w średnim wieku, którzy to potencjalnie mogliby być opiekunami swoich 

bliskich. Osoby starsze wymagają wsparcia nie tylko ze względu na dysfunkcje 

fizyczne ale również ze względu na: 

o samotność, 

o wykluczenie towarzyskie, kulturalne, 

o niemożność radzenia sobie w codziennych pracach domowych, 

np. przygotowanie posiłku, załatwienie spraw urzędowych. 

• Nie wszystkie osoby starsze wymagają specjalistycznego wsparcia, nie muszą 

korzystać z całodobowej opieki poza miejscem zamieszkania. Niestety niewielu 

starszych mieszkańców wsi może skorzystać z komercyjnych usług pomocowych. 
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Prewencyjnie i po znacznie niższych kosztach usługi opiekuńcze mogłyby być 

świadczone po sąsiedzku. 

• Jedną z form aktywizacji/wsparcia mogą być sprawdzone metody agroterapii: praca 

w ogródku, przebywanie ze zwierzętami, spacery, przebywanie na świeżym 

powietrzu, przygotowywanie przetworów. Wczesna pomoc pozwala zachować dłużej 

aktywność osób starszych. Istotną cechą tej formy działania jest możliwość 

świadczenie usługi w miejscu zamieszkania lub blisko tego miejsca. Jest to działanie 

tańsze niż pobyt w całodobowym domu opieki i łatwiejsze w zorganizowaniu. 

• Zmiany w strukturze rodzin i gospodarstw domowych, przestrzenne rozproszenie 

rodziny ograniczają możliwości pełnienia przez nią funkcji opiekuńczych. Istotne jest 

zmniejszenie się przeciętnej liczby osób w rodzinie i odwrócenie relacji między liczbą 

wnuków a dziadków. Dotychczas przeważająca liczba osób potrzebująca wsparcia ze 

względu na ograniczenie sprawności korzystała z pomocy bliskich. Zależności te 

jednak ulegają zmianie. Wciąż wzrasta liczba gospodarstw z osobami w wieku 65+. 

W 2002 roku w 28,4% ogółu gospodarstw domowych mieszkały osoby powyżej 65 

roku życia, a w roku 2012 stanowiły one 30,5 % gospodarstw domowych. W ogólnej 

liczbie gospodarstw, w których przebywały osoby powyżej 65 roku gospodarstwa 

jednoosobowe stanowiły 33,5%. Tendencja jest zwyżkowa a wymienione zjawiska 

demograficzne bezspornie wpływają na fakt, że opiekunowie osób starszych jako 

zawód wykonywany, znajdują się na 4 miejscu pod względem zapotrzebowania na 

rynku pracy. 

• Opieka sprawowana przez bliską seniorowi osobę powoduje często wyłączenie 

jej z rynku pracy, a stałe przebywanie w domu powoduje jej wykluczenie społeczne. 

Istotnym elementem przemawiającym za tworzeniem punktów opieki dziennej jest 

nadal utrzymujący się pogląd, iż wstydem jest oddanie bliskiej osoby do domu opieki. 

Ponadto w przypadku konieczności przebywania seniora w całodobowej placówce 

opiekuńczej, stres związany ze zmianą środowiska – wyjazdem z domu może mieć 

istotny wpływ na psychikę seniora. 

• Opieka nad seniorami jest zadaniem gminy. Gminy nie znają faktycznych potrzeb 

seniorów, działają z reguły w momencie ogłoszenia konkursów na projekty. Same 

nie podejmują analiz, z obawy przed koniecznością realizacji zadań przekraczających 

możliwości finansowe gminy. Gminy świadczą pomoc jedynie dla 3,5 % seniorów, 
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a jedynie 10% gmin w Polsce prowadzi dzienne domy pomocy – niska jest zatem 

dostępność tej formy usługi. Barierą w rozwoju działań pomocowych ze strony gmin 

są ograniczone środki finansowe. Uruchamianie i prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego przez gminy jest dużym obciążeniem, jednak znacznie wyższe nakłady 

są potrzebne do utrzymania całodobowej opieki. Mniej zasobne gminy, w miarę 

możliwości zapewniają pomieszczenia (świetlice), w których seniorzy mogą się 

spotkać, zjeść posiłek, porozmawiać o codziennych problemach i potrzebach. 

Problemem z reguły jest dotarcie do tego punktu. 

• Domy dziennego pobytu mogą być prowadzone przez podmiot ekonomii społecznej 

lub w ramach działalności gospodarczej. Wymagania dotyczące domów dziennego 

pobytu są mniej restrykcyjne niż w przypadku domów całodobowych. Należy dążyć 

do szybkiego stworzenia kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych 

i pielęgnacyjnych, udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. 

4. KONCEPCJA ROZWOJU GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH W POLSCE 

4.1. Formy prawne gospodarstw opiekuńczych. 

Gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone w kilku formach prawnych. Wybór 

najlepszego rozwiązania zależny jest od bardzo wielu czynników, między innymi od tego, 

czy chcemy prowadzić je w formie działalności gospodarczej profit czy non-profit. Kolejną 

kwestią przy wyborze formy prawnej jest rodzaj prowadzonej działalności opiekuńczej  

i liczba odbiorców naszej usługi. Niezwykle ważny jest też status prowadzonej 

działalności, wymagania jakie trzeba spełnić przy poszczególnych usługach, kwestie 

kompetencyjne i organizacyjne. 

Do wyboru mamy następujące formy prawne: 

1. jednoosobowa działalność gospodarcza, 

2. organizacja pozarządowa w tym stowarzyszenie, fundacja, bez działalności 

gospodarczej, 

3. przedsiębiorstwo społeczne w tym: spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa 

z działalnością gospodarczą (fundacja, stowarzyszenie), spółka non-profit. 
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4.2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (non government organization, NGO) 

W polskim systemie prawnym funkcjonują zasadniczo 2 typy organizacji pozarządowych: 

fundacje i stowarzyszenia. Kościelne osoby prawne, spółki non-profit oraz spółdzielnie 

socjalne działają w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Do najważniejszych wyróżników organizacji 

pozarządowych należy ich działalność statutowa oraz działalność nie dla zysku (non for 

profit). Definicja NGO wynika z Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Popularne powiedzenie brzmi: jeśli masz przyjaciół - załóż stowarzyszenie, jeśli masz 

pieniądze - załóż fundację. Słowa te w najprostszy sposób odnoszą się do celu, w jakim 

powstają te dwa najpowszechniejsze typy organizacji. Stowarzyszenia powstają z grupy 

znajomych, organizacji, przyjaciół, którzy mają zbieżne cele społeczne lub podobne 

zainteresowania. Fundacje tworzone są aby realizować cele fundatora, który przeznacza na 

nie środki finansowe. 

STOWARZYSZENIE. Stowarzyszenie może mieć dwie formy: zwykłą i rejestrową. Aby mogło 

zacząć działalność muszą znaleźć się co najmniej 3 osoby, które będą chciały wspólnie 

zmierzać do wybranych celów. Są to organizacje dobrowolne, samorządne i mogą istnieć, 

pomimo zmieniających się członków stowarzyszenia. To jedna z tych wartości, która 

zapewnia stabilność działania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli 

wolą właściciela jest zlikwidować firmę zatrudniającą np. 100 osób, jest to zależne wyłącznie 

od jednej osoby. W przypadku stowarzyszenia o likwidacji musi zadecydować walne 

zgromadzenie członków założycieli. W Polsce funkcjonują stowarzyszenia osób fizycznych 

i prawnych (federacje) i powstają też po to, żeby wzmocnić swój głos w sprawach ważnych 

dla realizacji ich celów. 

Stowarzyszenie zwykłe zakładają minimum 3 osoby i rejestrowane jest ono w Starostwie 

Powiatowym. Ta forma prawna nie ma niestety osobowości prawnej i jest tzw. “ułomną 

osobą prawną”. Ponieważ ułomne osoby prawne nie mają wielu możliwości prowadzenia 

działalności - (nie mogą między innymi prowadzić działalności gospodarczej ani odpłatnej 

pożytku publicznego) nie jest to forma popularna. Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć 

wyłącznie osoby fizyczne. 
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Stowarzyszenie rejestrowe musi zostać formalnie zatwierdzone przez Krajowy Rejestr 

Sądowy i założone musi być przez co najmniej 7 członków - zyskuje wtedy osobowość 

prawną. Osobowość prawna daje wiele możliwości prowadzenia działalności (nieodpłatnej, 

odpłatnej pożytku publicznego i gospodarczej). Aby założyć stowarzyszenie rejestrowe, 

konieczne jest przeprowadzenie zebrania założycielskiego. Na zebraniu przyjmuje się statut 

(oświadczenie woli osób tworzących podmiot) oraz wybiera się władze stowarzyszenia. 

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach można tez przyjąć uchwałę o powołaniu 

komitetu założycielskiego. 

Kto może założyć stowarzyszenie? Stowarzyszenie mogą zakładać osoby pełnoletnie, 

obywatelstwa polskiego, oraz cudzoziemcy zameldowani w naszym kraju, które nie zostały 

pozbawione praw publicznych. Cudzoziemcy niezameldowani w naszym kraju mogą 

przystępować do stowarzyszeń, których statut na to pozwala. Co najmniej 3 stowarzyszenia 

mogą założyć związek stowarzyszeń bądź federację. Jest to dobre rozwiązanie, w przypadku 

chęci objęcia działalnością większego obszaru np. kilku wsi. 

Jakie podjąć kroki w celu powołania stowarzyszenia? Konieczne jest zwołanie zebrania 

założycielskiego, zwanego też walnym zgromadzeniem założycielskim. Pierwszą podjętą 

uchwałą powołuje się stowarzyszenie, kolejną – przyjmuje wcześniej przygotowany  

i skonsultowany statut, a następnie powołuje władze stowarzyszenia. Stowarzyszenie 

obowiązane jest posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, zwyczajowo zwany 

komisją rewizyjną. Przyjęte na walnym zgromadzeniu dokumenty i uchwały przekazuje się 

do Krajowego Rejestru Sądowego 

Czy istnieją w Polsce przykłady stowarzyszeń powiązanych z rolnictwem? 

Na Opolszczyźnie, w powiecie strzeleckim, wsi Doryszów powstał pierwszy w województwie 

Dom Barki, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA. 

W 1997 r. Stowarzyszenie, przy pomocy władz samorządowych oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej stało się posiadaczem ziemi po byłej Stadninie Koni w Strzelcach Opolskich, 

należącej do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu. Domy Barki są wyrazem idei 

tworzenia taniego budownictwa socjalnego dla osób bezdomnych.  Stowarzyszenie, mające 

swą główna siedzibę w Poznaniu działa na rzecz osób najbardziej wykluczonych społecznie – 

bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Swoje cele realizuje poprzez 
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tworzenie i wspieranie grup samopomocowych, zapewnienie dachu nad głową i wyżywienia, 

terapię i edukację, resocjalizację. Działania te odbywają się w głównie poprzez tworzone do 

tego celu Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS). Są to podmioty 

ekonomii społecznej, działające na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu 

socjalnym. Nadrzędnym ich zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a szczególności: 

1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

2. uzależnionych od alkoholu, 

3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 

4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, 

6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej, 

8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają 

wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 

własnym staraniem  zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują 

się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej  lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

Kolejne domy Barki w powiecie strzeleckim powstały między Strzelcami Opolskimi  

a Sieroniowicami – Gospodarstwo „Kaczorownia”, w Żędowicach – początkowo Dom Matki  

i Dziecka, obecnie dom dla osób bezdomnych oraz w Warmątowicach. W Domu w Doryszowie 

działa gospodarstwo, z przychówkiem inwentarskim – trzodą chlewną, drobiem, 

pensjonatem dla koni. Prace prowadzone są w ogrodzie i na polu. Osoby bardziej 

przedsiębiorcze i z mniejszymi problemami osobistymi zatrudniane są przez firmy 

zewnętrzne. Osoby w trakcie terapii czy resocjalizacji pracują na miejscu, zarabiając w ten 
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sposób na wyżywienie i potrzeby wspólnoty. Na podobnych zasadach działają inne ośrodki 

sieci Barka między innymi w Wielkopolsce. 

FUNDACJA. Fundacja jest organizacją, która realizuje cele społecznie lub gospodarczo 

użyteczne, mające charakter publiczny. Aby ją założyć, konieczny jest fundusz założycielski, 

zasilony finansowo lub nie finansowo przez fundatora. To fundator określa cel, na który jego 

pieniądze będą przeznaczone a także nazwę, siedzibę, zasady, formę i zakres działalności, 

skład i organizację zarządu, jego uprawnienia i statut.  Fundatorem może być osoba fizyczna 

lub osoba prawna. Działalność fundacji jest działalnością non-profit i rejestrowana jest, 

podobnie jak stowarzyszenia i spółdzielnie - w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak 

wcześniej konieczne jest złożenie u notariusza oświadczenia woli fundatora czyli swoistego 

aktu założycielskiego fundacji oraz opracowanie statutu, który jest - po Ustawie z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - najważniejszym dokumentem tego podmiotu. Fundacja jest 

najmniej skomplikowaną formą prawną wśród organizacji pozarządowych, jednak 

jej prowadzenie nie jest prostsze od pozostałych NGO. Liczy się pomysł, zespół i wszystkie 

te czynniki, które wpływają na profesjonalizację i powodzenie działalności. Fundacje nie mają 

dofinansowań, jeśli nie są zarejestrowane jako OPP (organizacja pożytku publicznego). Statut 

OPP nie daje też gwarancji finansowania działalności, szczególnie w małych miejscowościach 

czy w kierunkach mało “medialnych” jak np. pomoc społeczna. Jednym z pozytywnych 

kroków, jakie może podjąć fundacja jest wtedy podjęcie działalności gospodarczej, która 

wesprze działalność statutową. Próbą zdobycia środków może być przekształcenie 

się w przedsiębiorstwo społeczne.  

Aby stać się przedsiębiorstwem społecznym fundacja może podjąć działalność gospodarczą, 

jednak w tym przypadku wartość zasobów pieniężnych do dyspozycji fundacji nie może 

być mniejsza niż 1 tysiąc złotych. Muszą też zostać spełnione inne przesłanki, wymienione 

w tzw. Wytycznych włączeniowych (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). 

Status przedsiębiorstwa społecznego jest weryfikowany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, które mogą przyznać wsparcie niefinansowe i dotacyjne na stworzenie miejsc 

pracy w takim podmiocie 
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Czy istnieją dobre przykłady działalności fundacji w rolnictwie społecznym? 

We wsi Chudobczyce (woj. wielkopolskie) działa gospodarstwo ekologiczne, prowadzone 

przez Fundację BARKA. Gospodarstwo od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny - Agro 

BIO Test (numer certyfikatu: PL-EKO-07-02020). Fundacja gospodaruje na 460 ha łąk, pól, 

lasów, uprawiając żyto, jęczmień, owies, lniankę.  W sadach uprawiane są warzywa i owoce. 

Gospodarstwo zajmuje się również hodowlą - posiadają zarodowe stado owiec rasy 

francuskiej, stado kóz rasy alpina oraz biała uszlachetniona, stado trzody chlewnej (w tym 

rasa złotnicka pstra), stado kur i królików. W Chudobczycach znajduje się również mała 

przetwórnia ekologicznych makaronów pełnoziarnistych i mleka koziego (kefiry, sery) oraz 

oleju rzepakowego. Poza funkcją rynkową, którą gospodarstwo spełnia sprzedając swoje 

wyroby klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Celem Fundacji nie jest jednak samo 

prowadzenie gospodarstwa, a reintegracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. Spółdzielnia socjalna jest stosunkowo nową formą prawną. 

Spółdzielnie ruszyły po uchwaleniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych. W 2009 r. zmiana ustawy wprowadziła możliwość zakładania spółdzielni 

socjalnych osób prawnych. Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać” 

czyli według dzisiejszych reguł gramatyki „współdziałać”. Oznacza ni mniej ni więcej tylko 

wspólne działanie grupy ludzi, którzy chcą razem osiągnąć cele gospodarcze. Co jednak różni 

spółdzielnię socjalną od zwykłych spółdzielni działających na rynku. Otóż to, że są one non-

profit, czyli działają nie dla zysku. Nadrzędnym celem spółdzielni socjalnych jest społeczna 

i zawodowa reintegracja członków spółdzielni. 

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych. Zgodnie z ustawą taką spółdzielnię zakłada co 

najmniej 5 osób –  członków założycieli. Osoby fizyczne zakładające spółdzielnię Socjalną 

muszą mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i należeć do jednej z poniższych grup: 

1. osoby bezrobotne (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia), 

2. osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

3. osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym: 

a. bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności 

(w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), 



15 
 

b. uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

c. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

d. chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

e. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

f. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej. 

Ponadto członkami spółdzielni socjalnej mogą zostać również inne osoby, nie należące do 

grup zagrożonych wykluczeniem, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby 

założycieli. 

Spółdzielnia socjalna osób prawnych. Członkami-założycielami takiej spółdzielni mogą być 

co najmniej 2 podmioty prawne do których należą: 

• organizacje pozarządowe, 

• kościelne osoby prawne, 

• jednostki samorządu terytorialnego. 

Spółdzielnia socjalna osób prawnych ma obowiązek zatrudnić co najmniej 5 osób z grona 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazanych wcześniej, przy spółdzielniach osób 

fizycznych. Osoby fizyczne zatrudnione w spółdzielni mają prawo starać się o członkostwo, 

po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia. Osoby prawne zakładające spółdzielnię 

muszą, tak jak osoby fizyczne wnieść wkład, którym mogą być: przeniesienie lub obciążenie 

własności rzeczy lub innych praw lub dokonanie innych świadczeń, takich jak praca 

wolontariuszy lub osób zatrudnionych u danej osoby prawnej. 

Wszystkie wymienione typy organizacji mogą otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego 

jeśli tylko podejmą działalność gospodarczą i spełnią inne wymogi, wskazane przez Wytyczne 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wytyczne mówią, iż przedsiębiorstwem 

społecznym może stać się organizacja pozarządowa lub spółka, która: 
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• jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym; 

• podmiot prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty lub kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

a prowadzona działalność oświatowa i kulturalna muszą opierać się na ryzyku 

ekonomicznym; 

• ma cel działalności określony jako: integracja społeczna i zawodowa określonych 

kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: 

o zatrudnienie co najmniej 50%: 

▪ osób bezrobotnych lub  

▪ osób z niepełnosprawnościami, lub 

▪ osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym, lub 

▪ osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych, 

lub 

o zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

lub 

o realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 

wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej 
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i zawodowej osób, o których mowa powyżej, wyrażonej zatrudnieniem tych 

osób na poziomie co najmniej 30%; 

• jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części 

na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego 

prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

• podmiot jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura 

zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera 

się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub 

zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym 

dokumencie założycielskim; 

• wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają 

wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• podmiot zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub 

umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji 

zatrudnienia określonych w punkcie 3 (tj. 50% osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub 30 % osób z niepełnosprawnościami umiarkowaną albo znaczną, bądź 

w przypadku realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – 30% 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

Kwestie organizacyjno-techniczne to jednak nie wszystko. Najbardziej liczy się pomysł 

na działalność i dobra kompilacja misji społecznej i efektywności rynkowej. Stąd duża część 

spółdzielni realizuje usługi społeczne, wspierając się czysto rynkową działalnością 

gospodarczą. Niektórym spółdzielniom wystarcza przychód wyłącznie z realizacji usług 

społecznych użyteczności publicznej. 

Czym jest usługa społeczna? Według Komisji Europejskiej usługi społeczne to „usługi 

orientowane na osobę, przeznaczone do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka, 

zwłaszcza potrzeb słabszych grup w społeczeństwie; zapewniają ochronę przed ogólnymi 

i szczególnymi zagrożeniami dla życia oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań 

i w sytuacjach kryzysowych; świadczone są również na rzecz rodzin, w kontekście zmiany 
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wzorców rodziny, wspierania ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami rodziny, 

jak również nad osobami niepełnosprawnymi, oraz kompensują ewentualny rozpad rodzin; 

są to kluczowe instrumenty ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności”. Do 

niezwykle ważnych cech usług społecznych zaliczyć też trzeba ich funkcję zapobiegawczą  

i integrującą wszystkich, niezależnie od dochodów oraz przyczyniają się do zwalczania 

dyskryminacji, zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia i tworzenia równych 

szans dla wszystkich, zwiększając tym samym zdolność jednostek do pełnego uczestnictwa  

w życiu społecznym. 

Usług społecznych jest tak wiele, jak wiele jest potrzeb. Niezwykle ważne jest, aby usługi były 

personalizowane, wynikały z lokalnych tradycji kulturowych, były niezależne od dochodów 

czy statusu społecznego. Usługi społeczne powinny być w jak największym stopniu 

finansowane przez Państwo. W różnych systemach państwowych usługi społeczne są różnie 

realizowane – w Polsce funkcjonuje system mieszany – część usług realizuje Państwo, część 

sektor pozarządowy, część sektor prywatny. Ponieważ jednak odbiorcy usług społecznych 

często nie są w stanie za nie zapłacić – sektor rynkowy nie jest zainteresowany ich realizacją. 

W takiej sytuacji Państwo samo realizuje daną usługę, bądź zleca ją do realizacji 

organizacjom non-profit.  

Obecnie definicja usług społecznych znajduje się w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z tą definicją: do usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności: 

• usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów 

faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi 

krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których 

celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie 

za opiekunów faktycznych;  
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• usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej;  

• usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest 

nie większa niż 30; iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej 

niż 30;  

• usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe 

wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 

codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, 

zawodowego lub edukacyjnego;  

• usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: praca z rodziną, w tym w szczególności 

asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; 

usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, 

szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, 

mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych 

„grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”; pomoc w opiece  

i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej; pomoc rodzinie  

w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;  

• rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 

do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

• usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej;  

• usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie 

większa niż 12. 

W jaki sposób organizacje mogą starać się o realizację usług społecznych? W jaki sposób 

samorząd może przekazać realizację usług społecznych? 
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa szereg zadań własnych, 

w których mieszczą się między innymi takie sprawy jak: 

• pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze, 

• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

• polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej. 

Dodatkowo samorządy muszą realizować zadania, wynikające z innych przepisów, takich jak 

na przykład Ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z tym dokumentem do zadań samorządu 

należy min.: 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania; 

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego. 

Kolejne zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej są w gestii powiatów. Między 

innymi: 

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się; 

• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub 
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d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji 

ze środowiskiem; 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

Zarówno gminy, powiaty jak i samorząd wojewódzki, na mocy Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie mogą przekazać organizacjom (i spółdzielniom socjalnym) 

realizację zadań wskazanych powyżej, które znajdują się w sferze zadań publicznych, 

wskazanych w art. 4 tejże Ustawy. Sfera zadań publicznych obejmuje bowiem zadania 

w zakresie: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

• działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638); 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i 

• zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 
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• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

• rewitalizacji. 

Podsumowując te punkty styku na linii samorząd – organizacje obywatelskie, można śmiało 

stwierdzić, że organizacje mogą wykonać większą część zadań samorządów, prowadząc 

działalność pożytku publicznego. Czy można połączyć działalność pożytku publicznego 

z rolnictwem ? 

Jak najbardziej! Kluczowa jest tu odpowiednia forma prawno-organizacyjna. Gospodarstwo 

jest  bazą działalności, zasobem, na którym budowana jest oferta opieki, terapii, zajęć, usług 

zdrowotnych czy edukacyjnych. Jeśli realizacja usług społecznych nie będzie wystarczająca 

dla podmiotu konieczne jest podjęcie działalności gospodarczej, która finansowo zabezpieczy 

płynność finansową.  

Działalność gospodarcza jest też warunkiem otrzymania dotacji na utworzenie miejsca pracy 

z OWES. Ideą jest wspieranie organizacji, które chcę się ekonomizować, poważnie myślą 

o rozwoju, nie chcą uzależniać się od środków publicznych i działać „od projektu do projektu” 

i od „zadania do zadania”. 

Jak otrzymać dofinansowanie z OWES? Podmiot, który chciałby się ekonomizować lub 

rozwinąć dotychczasową działalność musi zgłosić się do akredytowanego Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, właściwego dla swojej siedziby. Lista akredytowanych ośrodków 

zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 

pod następującym linkiem: 

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spolecznej,3920.ht

ml 

OWES często same pojawiają się w przestrzeni publicznej, przy okazji spotkań, konferencji, 

konsultacji programów współpracy czy spotkań branżowych. Posiadając środki  

z Regionalnych Programów Operacyjnych poszukują grup inicjatywnych, które chcą założyć 

przedsiębiorstwo społeczne, animują powstawanie nowych organizacji, kojarzą partnerów 

projektowych i kooperacyjnych, zawiązują sieci współpracy oraz kształcą potencjalnych 

beneficjentów.  

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
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Poza miękkimi działaniami animacyjnymi OWES-y posiadają kadrę wyszkolonych specjalistów, 

którzy specjalizują się w doradztwie biznesowym, marketingowym, księgowym. Osoby 

te udzielają nieodpłatnego wsparcia nie tylko w procesie powstawania przedsiębiorstwa, ale 

też wcześniej i po utworzeniu się takiego podmiotu. Do dyspozycji są też inne narzędzia, 

które pozwalają efektywnie wykorzystać środki dotacyjne, takie jak: możliwość 

organizowania spotkań, debat, diagnozy społecznej, vouchery na specjalistyczne szkolenia, 

możliwość wykonania materiałów reklamowo-promocyjnych, zdjęć produktowych i inne,  

w zależności od uzasadnionych potrzeb.  

Pracownicy OWES mogą pomóc w odnalezieniu nisz rynkowych, a także nisz w usługach 

społecznych, zainicjują spotkania partnerów przedsiębiorstwa, wesprą powstający podmiot 

w pisaniu i składaniu dokumentów. 

Faza I – planujemy działalność przedsiębiorstwa społecznego. Od pomysłu – co chcemy 

robić, czy jest to zgodne z naszym statutem i czy jest to cel naszej organizacji – przechodzimy 

do działania. Dokumenty założycielskie to jedno, a plan działania to drugie. Aby móc 

rozpocząć działalność gospodarczą i otrzymać na to dofinansowanie z EFS trzeba przejść 

szkolenie dotyczące przedsiębiorczości społecznej, które trwa kilkanaście godzin. Konieczne 

jest załatwienie spraw związanych z siedzibą przedsiębiorstwa, lokalem użytkowym 

(niezbędne zgody i pozwolenia). Kwestie te powinny być rozpoznane przed etapem składania 

biznesplanu, gdyż może okazać się, że chcemy dotację na budynek, w którym nie możemy 

prowadzić danej działalności. Może też okazać się, że wady techniczne, plan 

zagospodarowania przestrzennego lub inne, niezależne od nas kwestie uniemożliwią nam 

realizację celów działalności. Jeśli chcemy realizować usługi społeczne, musi o tym wiedzieć 

samorząd, który będzie je finansował. W wielu przypadkach samorząd musi zaplanować 

zlecenie zadania nawet rok wcześniej – do czego zobowiązuje go Ustawa budżetowa. 

Powinniśmy więc odpowiednio wcześniej uzgodnić nasze plany z odpowiednim urzędem. Być 

może konieczne będzie skonstruowanie na nowo programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, zrobienie diagnozy, przeformułowanie priorytetów w działaniach 

samorządu. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć w OWES? Najważniejszym dokumentem dla OWES ale także 

dla beneficjenta jest biznesplan. Biznesplan pozwala opracować, ułożyć i realizować 

działalność gospodarczą zgodnie z założonymi celami przedsięwzięcia. Biznesplan pokazuje 



24 
 

pomysł, sposoby osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, kluczowych klientów, słabe 

i mocne strony przedsięwzięcia, konkurencję, analizę finansową działalności. Na podstawie 

biznesplanu działamy my, ale też OWES, który ocenia szanse podmiotu oraz obszary,  

w których trzeba pomóc czy zainterweniować.  

Ponieważ dotacja z OWES jest dotacją na utworzenie miejsca pracy dla osoby zagrożonej 

wykluczeniem społecznym – już na etapie planowania działalności, musimy wiedzieć z kim 

będziemy pracować. Trzeba ocenić czy dana osoba będzie w stanie wykonać powierzoną jej 

pracę, jakie ma kompetencje, jak można te kompetencje wzmocnić. Przy zatrudnianiu osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy – konieczne może być wcześniejsze wsparcie 

kompetencji społecznych. Co to oznacza? Że osoba taka może najpierw przejść przez 

program zatrudnienia socjalnego realizowany w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie 

Integracji Społecznej. Być może potrzebny będzie psycholog bądź terapia uzależnień. Czasem 

wystarczy zwykła pomoc w bieżących sprawach pracownika socjalnego. 

W biznesplanie wpisujemy osoby, które będą zatrudnione, lub które będą tworzyć dane 

przedsiębiorstwo społeczne. Pamiętać należy, że spółdzielnia socjalna nie musi być w całości 

tworzona przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Aby podmiot mógł stabilnie 

działać, konieczne jest czasem zatrudnienie specjalistów, osób o kluczowych dla działalności 

umiejętnościach. Pozwala na to Art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych który 

mówi, że  

„2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: 1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba 

tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli;” 

Osoby te nie mogą jednak otrzymać dotacji na miejsce pracy, ani wsparcia pomostowego. 

Miejsce pracy takiej osoby może zostać sfinansowane na przykład z preferencyjnej pożyczki 

dla podmiotów ekonomii społecznej, której udzielającym jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

Czym jest wsparcie pomostowe i jak je pozyskać? OWES-y, prócz dotacji, które 

są przeznaczane na inwestycje w przedsiębiorstwie (środki trwałe, wartości niematerialne 

i prawne, remonty, wyposażenie, zakup usług rozwojowych), mają też środki na wsparcie 

początkowej działalności przedsiębiorstwa społecznego. Tzw. pomostówka służy opłaceniu 
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przez pierwsze miesiące działalności podmiotu kosztów bieżących. Wśród takich kosztów 

bieżącej działalności mogą znaleźć się: 

• kosztu ubezpieczeń społecznych ze strony pracodawcy i pracownika ( za wyjątkiem 

wynagrodzenia netto, na które przedsiębiorstwo musi samo zarobić), 

• czynsz, opłaty za media, 

• koszty obsługi księgowej, 

• ubezpieczenia, 

• inne niezbędne opłaty stałe. 

Kwota wsparcia pomostowego jest uzależniona od projektów danego OWES, a czas jej 

wypłacania to od 6 do 12 miesięcy. Wsparcie jest wypłacanie co miesiąc, w kwocie 

przeliczanej na każdego pracownika, który otrzymał dotację. Kwota wsparcia waha się 

między 800,00 a 2.000,00 zł miesięcznie na 1 osobę. W niektórych regionach jest to nawet 

łącznie dla jednego przedsiębiorstwa do 12.000 zł miesięcznie. Wsparcie pomostowe jest 

również uzależnione od faktycznych potrzeb danego podmiotu. Często służy 

przedsiębiorstwom, które nie są w stanie utrzymać się w początkowej fazie działalności. 

Sytuacja taka występuje np. w nowopowstałych przedszkolach, co do których rodzice 

przekonują się powoli, a dotacja przedszkolna nie pokrywa podstawowych kosztów 

zatrudnienia. 

Czy przedsiębiorstwa społeczne działające na terenach wiejskich i wykorzystujące ideę 

rolnictwa społecznego mają preferencje w pozyskiwaniu środków na działalność ? 

Tak! Wspomniane w pierwszych akapitach stanowisko Europejskiego Komitetu Społeczno-

Ekonomicznego zostało wzięte pod uwagę przy tworzeniu Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES). W KPRES określono kluczowe kierunki interwencji publicznej 

mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. 

KPRES w sposób kompleksowy określa i definiuje działania państwa oraz interesariuszy, 

służące rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, mające na celu wzrost jej znaczenia 

w tworzeniu i realizacji polityk publicznych.  

Pierwszym priorytetem programu jest „Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym 

terytorium”. Jak czytamy w uzasadnieniu działań: 
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„Rozwój sektora ekonomii społecznej powinien opierać się na działaniach zakorzenionych 

w społeczności lokalnej, orientacji na kwestie społeczne, preferencjach związanych 

z aktywnością lokalną i lokalnym rynkiem wewnętrznym. Oznacza to, że produkty i usługi 

oferowane przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej muszą 

odpowiadać potrzebom odbiorców we wspólnocie lokalnej. Działanie to może i powinno być 

zbieżne z konstytucyjnymi obowiązkami wspólnoty samorządowej, których celem jest bieżące 

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie 

dostępnych usług użyteczności publicznej.” 

Działanie 1.4 mówi wprost, że ważnym elementem proponowanych kierunków rozwoju 

ekonomii społecznej jest włączenie się w działania związane z programami o charakterze 

rozwojowym, wpisujące się w modernizację służb społecznych, politykę zrównoważonego 

rozwoju oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Wspieranie działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju ma odbywać się między innymi poprzez poszukiwanie możliwości 

wspierania projektów w zakresie rolnictwa społecznego (rolnictwa zaangażowanego 

społecznie obejmujących działania w zakresie reintegracji społecznej oraz rehabilitacji 

społecznej i zawodowej i umożliwiających osobom w trudnej sytuacji ponowne wejście  

w kontakt z działalnością produkcyjną i naturą, przyczyniających się do lepszego 

samopoczucia tych osób, poprawy ich stanu zdrowia i włączenia społecznego. 

Obiciem KPRES są Regionalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej, które każde 

z województw dostosowywało do specyfiki regionu i stanu rozwoju ekonomii społecznej 

na swoim terenie. Co najważniejsze – dokumenty regionalne tj. Regionalne Programy 

Operacyjne są w kwestiach społeczno-ekonomicznych spójne z Programami Rozwoju 

Ekonomii Społecznej i musza współgrać w zakresie planowania i wydawania środków  na 

tworzenie przedsiębiorstw społecznych. 

5. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH 

5.1. Europejski Fundusz Społeczny – Regionalne Programy Operacyjne (RPO) 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego płyną poprzez Regionalne Programy Operacyjne 

poszczególnych województw. W każdym RPO umieszczone są środki na rozwój ekonomii 

społecznej, w tym dotacje i wsparcie pomostowe dla nowopowstałych i istniejących 

przedsiębiorstw społecznych. Środki te są dysponowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
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Społecznej (OWES), akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każde 

województwo ma swój OWES, w niektórych województwach jest ich nawet kilka. Warto 

zgłosić się do OWES nie tylko ze względu na dotacje. OWES-y pełnią też rolę animacyjno – 

doradczą: szkolą, wspierają merytorycznie, marketingowo, biznesowo, promocyjnie. 

Działalność OWES w tym zakresie jest nieodpłatna dla organizacji pozarządowych 

i spółdzielni socjalnych 

5.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Regionalne Programy 

Operacyjne. 

Środki na inwestycje w przedsiębiorstwach społecznych znajdują się w Regionalnych 

Programach Operacyjnych. 

5.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 19 LEADER 

Przedsiębiorstwa społeczne, które w powiązaniu z rolnictwem będą realizować usługi 

społeczne mogą być sfinansowane z Działania 19 PROW 2014-2020. Poddziałanie 19.2 

Wsparcie  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność jest wdrażane przez Lokalne Grupy Działania. Są to partnerstwa tworzone 

na obszarach wiejskich, które wraz z całą społecznością tworzą Lokalne Strategie Rozwoju. 

Strategie te warunkują otrzymanie dofinansowania z PROW. 

Wsparcie w ramach Poddziałania 19.2  jest przyznawane na operacje, w zakresie: 

• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

• rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, przez: 

o podejmowanie działalności gospodarczej; 

o tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest 

wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 

żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej 

żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym 

inkubatorze jest przetwarzanie żywności; 



28 
 

o rozwijanie działalności gospodarczej; 

• wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą 

na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub 

w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu 

produktów lub usług lokalnych; 

• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia 

objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich; 

• zachowania dziedzictwa lokalnego; 

• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; 

• budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które: 

o umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których 

są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 

o skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Aby móc otrzymać dofinansowanie nasze przedsięwzięcie musi wpisywać się w cele Lokalnej 

Strategii Rozwoju, podpierając się dobrze umotywowaną diagnozą potrzeb w zakresie 

operacji, jaką chcemy realizować. Oznacza to, że najlepiej dobrze jest brać aktywny udział 

w spotkaniach, badaniach i konsultacjach Strategii – jeśli problem ujęty jest wcześniej 

w Strategii, złożenie wniosku może być tylko formalnością. 

5.4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje wkład do spółdzielni 

socjalnej. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może otrzymać 

ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie 

zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 
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wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten 

cel.  Wcześniej trzeba zgłosić chęć skorzystania z dotacji z Powiatowym Urzędzie Pracy bądź 

Ośrodku Pomocy Społecznej – te dwie instytucje wykonują zadania starosty w zakresie 

dotacji z PFRON. 

5.5. Bank Gospodarstwa Krajowego – preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii 

społecznej 

Środki na preferencyjne pożyczki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W pilotażowym projekcie systemowym w 2012 r. BGK 

jako pośrednika finansowego wybrało Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

(TISE). Od 2016 r. pośrednikami finansowymi są Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz TISE. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego obsługuje podmioty ekonomii społecznej z terenu 

województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, zaś TISE kieruje swą 

ofertę dla pozostałych dwunastu województw. Pożyczki są niskooprocentowane, a zasady ich 

udzielania dostosowane do potrzeb PES. 

6. MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZY AKTORAMI 

ZAANGAŻOWANYMI W POWSTAWANIE GOSPODARSTW 

OPIEKUŃCZYCH A SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM 

Podmiot chcący realizować usługi w zakresie gospodarstwa opiekuńczego jeżeli jest  

organizacją non-profit (niekomercyjną) może współpracować z jednostką samorządu 

terytorialnego w zakresie programowania i realizacji zadań: 

Współudział w programowaniu. Rada Gminy lub Powiatu uchwala, po konsultacjach 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, , roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu.  

Konsultacje muszą być przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy lub Powiatu i ona 

wskazuje jak wyglądać mają konsultacje. 

Na przykład Uchwała Nr XXX/543/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
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z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa 

m.in. 

• etap informacyjny o konsultacjach (10 dni przed ich ogłoszeniem) 

• etap konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

• etap konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w formach:  

• zgłoszenia opinii w formie pisemnej;  

• zgłoszenia opinii drogą elektroniczną;  

• zgłaszania opinii podczas debaty publicznej. 

Dlaczego ten element jest ważny? Otóż to program określa na co idą środki finansowe dla 

pomiotów niekomercyjnych. Jeśli nie zadbamy o to by kwestie usług opiekuńczych  

– dziennych domów pomocy etc. miały szanse finansowania w trybie pożytku publicznego 

musi to zostać oznaczone w programie. Tym samym to etap dyskusji jesiennej przesądza  

o wydatkach samorządowych w roku następnym. 

Oczywiście współpraca merytoryczna w zakresie programowania planowania lokalnej 

polityki publicznej może również przebiegać poprzez: 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;  

• konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji;  

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. 

Należy pamiętać, kto nie uczestniczy w dyskusji i nie zgłasza swoich propozycji nie powinien 

liczyć na domyślność władzy. 

Udział w realizacji zadań. Drugim niezwykle ważnym elementem jest realizacja zadań 

publicznych. Na tej podstawie możemy realizować usługi opiekuńcze w rożnych formach. 

Samorząd terytorialny wspiera lub powierza zadania publiczne po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert: 
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• powierzanie oznacza przekazanie do realizacji zadania publicznego ze 100% 

dofinansowaniem 

• wsparcie oznacza przekazanie do realizacji zadania publicznego, w którym 

dofinansowuje zadanie w 80% lub 90% zaś pozostałą część finansuje wykonawca. 

Decyzję o konkursach podejmuje samorząd terytorialny na podstawie programu. Oczywiście 

jest również możliwa inicjatywa podmiotu niekomercyjnego. Wójt, burmistrz, prezydent 

zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do 

składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. 

 Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej;  

• w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym 

na zamieszczanie ogłoszeń;  

• na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą również z własnej 

inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest 

realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. 

Wniosek zawiera w szczególności: 

• opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji; 

• szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent, w terminie 

nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji 

zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę: 

• stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, 

określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

• zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, środki dostępne na 

realizację zadań publicznych; 
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• korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

Istnieje również możliwość otrzymania środków bez konkursu, na podstawie oferty realizacji 

zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość 

realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego 

o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10 000 zł; 

• zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Zamówienia publiczne. Drugą ścieżka która umożliwia finansowanie przez samorządy 

to zamówienia publiczne. W zamówieniach mogą zarówno uczestniczyć podmioty 

komercyjne jak i niekomercyjne. Od 2016 roku obowiązują nowe uproszczone rozwiązania 

dla zakupów poniżej 750 tys. euro w realizacji usług społecznych i innych określonych 

w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE 

(obejmującym również usługi opiekuńcze). Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych wskazuje następującą procedurę: 

• zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny 

i niedyskryminujący.  

• zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi 

na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 

o termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania 

i złożenia oferty;  

o opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu 

zamówienia;  

o kryteria oceny ofert. 

• niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej 
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Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę 

w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie 

internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

Warto zwrócić uwagę, że ustawa wskazuje, iż kryteriami oceny ofert, które określa 

zamawiający są: 

• cena lub koszt albo  

• cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, 

w szczególności: 

o jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;  

o aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których 

mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub 

uwzględnianie potrzeb użytkowników;  

o aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 

zamówienia;  

o aspekty innowacyjne;  

o organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość 

wykonania zamówienia. 

Warto zwrócić uwagę, że kryterium społeczne może być skierowane na osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym do których zalicza się: 

• niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

• bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

• pozbawionych wolności lub osób zwalnianych z zakładów karnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy mających trudności 

w integracji ze środowiskiem;  
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• osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

• osoby bezdomne w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej 

z dn. 12 marca 2004 r.; 

• osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

• osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia;  

• będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 

w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie 

z przepisami o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

Ponadto zgodnie z art. 138p Prawo zamówień publicznych zamawiający może zastrzec, że 

w ogłoszeniu o zamówienie, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz 

kulturalne objęte następującymi kodami CPV: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,, 

79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 

80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 

92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, 

mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

• celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej 

związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, 

o których mowa w art. 22 ust. 2; 

• nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podział u między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;  

• struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera 

się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym 

lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie; 
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• w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego 

przepisu przez tego samego zamawiającego; 

• w przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa w sprawie zamówienia nie może 

zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. 

Warto również pamiętać o możliwości zakupów poniżej 30 tys. euro. dla spółdzielni 

socjalnych. Zgodnie z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych jednostka sektora 

finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  

z późn. zm.8), może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. Ważne jest aby Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi 

znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz 

w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


