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Fundusze europejskie na rzecz ekonomii 
społecznej 



Co to są PES? 
 FUNDACJA 

 STOWARZYSZENIE 

 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 prowadzące działalność statutową  odpłatną pożytku publicznego lub 

działalność gospodarczą  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA,  tym tworzone przez samorządy 

 SPÓŁKI NON PROFIT 

  



 Art 8.1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 

 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art.3 ust 3, w sferze zadań publicznych o których mowa w art.4 za które 
pobierają one wynagrodzenie: 

 2.sprzedaż̇ wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: 

 a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

 U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)),  

 lub 

  b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

 wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211 oraz 
z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.4)); 

  



• W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego – 
kupujący, czyli podmiot od którego pobieramy opłaty, wynagrodzenie za 
świadczone usługi, towar ma prawo żądać rachunku, potwierdzającego tę 
wpłatę. W takiej sytuacji organizacja może wystawić rachunek. 

• VAT nie jest związany i zależny od tego czy organizacja prowadzi 
działalność gospodarczą i odpłatną. VAT zależy od konkretnych 
sprzedawanych usług i towarów kwalifikacji w ustawie o VAT oraz od 
tego, czy organizacja korzysta ze zwolnienia VAT. względu na 
nieprzekroczenie wysokości przychodów opodatkowanych. 

• W organizacjach prowadzących działalność odpłatną limitowane są 
wynagrodzenia osób w nich zatrudnionych. 

Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i 
działalności gospodarczej tego samego rodzaju, tj. w odniesieniu do tego 
samego przedmiotu działalności. 

  



 Zlecanie zadań PES, jako kryterium oceny projektów wspólfinansowanych z 
EFS, np. 

• Priorytet 9 w przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 
5% ich wartości winna być zlecana PES, 

• lub zapytania powinny być kierowane w pierwszej kolejności do podmiotów 
ekonomii społecznej, musi wykorzystać wszystkie możliwości na dokonanie 
zamówienia/ zlecenia w PES 

• usługi cateringowe i promocyjne zlecane wyłącznie do PES przez OWES 

 Działanie 9.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, dodatkowe 20 punktów 
na ocenie za partnerstwo z podmiotem ekonomii społecznej. 
 

 Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. 

 Kryteria szczegółowe C.2.2 – C.2.5 – adresowane w dużej mierze do PES. 

  



KORZYŚCI Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
ZAROBKOWEJ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

 Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i 
materialnych organizacji. 
 
Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, co 
przekłada się na pozostałe aspekty funkcjonowania organizacji. 
 

  



KORZYŚCI Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

 Pozwala na wygenerowanie nadwyżek finansowych, które można 

przeznaczyć np. na wkłady własne wymagane w projektach, 

pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z 

funkcjonowaniem organizacji np. lokal, księgowość. 

  

Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między 

projektami, umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników na 

umowy o pracę. 

 

  



Pożyczki na rozwój z TISE 
 

 Preferencyjne pożyczki dla PES z TISE,  
dla PES, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dniem podpisania umowy pożyczkowej  

 Pożyczka na start do 100 000,00 zł - 5 lat spłaty, jak i dla PES 
działających dłużej niż rok  

 Pożyczka na rozwój Do 500000 PLN - 7 lat spłaty. Oprocentowanie 1,75   

 

www.tise.pl 

 

 Z pożyczek mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, ale także te z działalnością odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego,  o ile wskażą realne źródło spłaty niepochodzące ze 
środków publicznych.  

  

http://www.tise.pl/
http://www.tise.pl/


Na co pożyczka? 

 na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności; 

 na zwiększenie wartości majątku trwałego (np.: zakup wyposażenia, 

maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio 

związanych z działalnością PES); 

 bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów 

zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu 

drobnego wyposażenia itp.); 

 rozszerzenie działalności PES poprzez podejmowanie działań mających 

na celu zwiększenie osiąganych przychodów; 

 tworzenie nowych miejsc pracy; 

 wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych. 

  



  

 EKONOMIZACJA ORGANIZACJI I SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OSÓB 
PRAWNYCH TWORZONEJ PRZEZ MIN.2 SAMORZĄDY LUB SAMORZĄD I 
ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ! 
 

 

 Możliwości pozyskania funduszy na tworzenie miejsc pracy np. z 
Funduszy Pracy; OWES. 

  



OWES: WSPARCIE NA TWORZENIE MIEJSCA PRACY w PS 

 24 000 zł na osobę na prowadzenie działalności gospodarczej w PS 

 W jednym podmiocie może być udzielona dotacja max. na 5 miejsc pracy. 

 1825 zł wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy. 

 1700 zł wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy. 

  

 Wsparcie pomostowe może być przekazane na czynsz, media, obsługę księgową, 
składki ZUS - tylko w nowopowstałych organizacjach i spółdzielniach socjalnych 
prowadzących dział. gospodarczą. 

 Wsparcie ekspertów i praktyków na każdym etapie tworzenia miejsca pracy 

 Opłacenie szkolenia zawodowego dla pracownika PS  

  



PES, to nie  
 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

 Działają pod postacią różnych form prawnych:  

 spółdzielni socjalnych,  

 stowarzyszeń,  

 fundacji,  

 spółek non-profit. 

  



PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

Podmiot spełniający łącznie następujące warunki: 

1. Wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzący 

działalność gospodarczą (zarejestrowaną w KRS) lub oświatową lub kulturalną 

2. Orientacja na społecznie użyteczny cel - integracja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem lub realizacja usług społecznych i opiekuńczych 

3. Ograniczona dystrybucja zysków 

4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej ograniczone są limitami, wyznaczonymi ustawą o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

5. Demokratyczny system zarządzania 

6. Zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną co najmniej 3 osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia  

 



KRYTERIA DOT. PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNEGO 

 Celem jest integracja społeczna i zawodowa określonej kategorii osób wyrażona 

zatrudnieniem: 

 co najmniej 50% osób bezrobotnych lub 

 co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

 lub 

 realizowanie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym lub usług 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub usługi wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego przy 

jednoczesnym zatrudnieniu najmniej 20% osób o których mowa w punkcie 1). 

  



KONTAKT 

OWES TŁOK 

 

E- mail: biuro@owies.eu 

Tel.  56 655 50 22, 500 127 355 

www.owies.eu 

 

 Bezpłatnie dojeżdżamy do naszych klientów! 

mailto:biuro@owies.eu
http://www.owies.eu/


 

Dziękuję za uwagę! 
 

 Projekt OWES TŁOK jest realizowany przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 


