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Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko 

Instytucje ekonomii społecznej – czy warto je tworzyć? 

 

 Partnerstwo na rzecz wspierania ekonomii społecznej 

w powiecie szydłowieckim 

 
Szydłowiec, 24 lipca 2019 r. 
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  Plan prezentacji 

1. Co to są instytucje ekonomii społecznej 
(spółka non-profit i spółdzielnia socjalna)? 

2. Jak się tworzy i kto może zarejestrować 
spółdzielnię socjalną? 

3. Jakie są mocne i słabe strony instytucji 
publicznych i NGO’s naszego powiatu? 

4. Co może być przedmiotem działalności 
spółdzielni socjalnej w naszym regionie? 

5. Jakie są zyski dla gminy ze współtworzenia 
spółdzielni socjalnej? 
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 Instytucje ekonomii społecznej 

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności 
gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona 

określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. 

Spółka non-profit 
 

Spółdzielnia socjalna 
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 Tworzenie spółdzielni socjalnych 

Minimum 5 osób fizycznych oddalonych od rynku pracy (np. zagrożone 
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, tj. m.in. osoby bezrobotne, 

niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów 
karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.) 

Małe szanse powodzenia tej formy tworzenia spółdzielni ze 
względu na brak doświadczenia tych osób, często niskie 

kwalifikacje, nieznajomość procedur prawnych, nieumiejetność 
generowania pism urzędowych oraz lęk przed trudnościami  

Kto może uruchomić spółdzielnię socjalną? 

Minimum 2 osoby prawne - tzw. podmioty ekonomii społecznej tj. np. 
fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych, kluby sportowe, parafie, Centra i Kluby Integracji Społecznej, 
Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-

profit, ale także szkoły, czy jednostki samorządu terytorialnego.  



 Tworzenie spółdzielni socjalnych 

Spółdzielnia socjalna powoływana przez osoby prawne 

NGO NGO 

NGO Gmina 

NGO Parafia 

NGO NGO 

Gmina 
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  Atuty instytucji z powiatu szydłowieckiego 

1. Instytucje kultury z ofertą dla zwiedzających:  

• Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu,  

• Muzeum Techniki w Chlewiskach,  

• Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

2. Aktywne NGO’s działające w wielu obszarach, np.: 

• usługi społeczne (np. punkt przedszkolny „Strefa Karolka” w Szydłowcu, kluby 
seniora) 

• bezpieczeństwo publiczne (np. Ochotnicze Straże Pożarne) 

• kultura i sztuka (zespoły folklorystyczne: Zaborowianki, Gąsawianki, Mirowianki 
i młodzieżowe zespoły Guzowianki, Wesołe Nutki z Mirowa, Strefa JPII, 
SOiRGO, Fundacja Józefa Brandta, LGD „Razem na Piaskowcu”) 

• sport i rekreacja (kluby piłkarskie praktycznie w każdej gminie, SOiRGO-

kolarstwo, siatkówka, Victoria – sztuki walki, Wieża - klub szachowy) 

• kulinaria (Stowarzyszenie Zaborowie, Koła Gospodyń Wiejskich) 
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  Kluczowe specjalizacje powiatu szydłowieckiego 

1. Turystyka i rekreacja (tereny leśne, zbiorniki wodne, bogata historia, cenne 
zabytki) 

2. Sport i kultura fizyczna (ogólnopolskie wyścigi kolarskie – Wyścig o Konar 
Dębu Czwartaka, biegi uliczne i przełajowe – Bieg w Sadku i w Mirowie, imprezy 
motorowe – autodrom Jastrząb, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w 
Szydłowcu) 

3. Kultura i sztuka (festiwale folklorystyczne – Zaborowie, Mirów, wystawy w 
CRP Orońsko, festiwale muzyczne w Orońsku, warsztaty artystyczne w 
Szydłowcu i Orońsku) 

4. Rozrywka (kino plenerowe w Szydłowcu i Orońsku, koncerty disco-polo i 
muzyki pop w Szydłowcu, imprezy plenerowe w Orońsku, Jastrzębiu, Mirowie, 
Chlewiskach, imprezy na zamku w Szydłowcu) 
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  Oferta potencjalnych spółdzielni socjalnych 

Bazujące na mocnych stronach powiatu 

- oferta wsparcia organizacji imprez 
specjalistycznych (dostarczanie Toy-
Toy, rozkładanie scen, utrzymanie 
porządku i czystości, grupy 
rekonstrukcyjne) 

- oferta organizacji wycieczek 
pieszych i rowerowych dla różnych 
grup odbiorców (uczniowie 
seniorzy)  

- oferta usług przewodnickich 

- oferta usług regionalnej gastronomii 

- oferta utrzymania obszarów 
atrakcyjnych turystycznie 

 

 

 

 

Bazujące na zidentyfikowanych niszach 

- oferta tanich usług noclegowych w 
standardzie schroniska młodzieżowego 

- oferta wytwarzania rękodzieła 
artystycznego i pamiątek regionalnych 

- oferta wsparcia usług turystycznych, 
(w tym informacja i sprzedaż 
pamiątek, serwis rowerowy, wynajem 
dorożek oraz rowerów, organizacja i 
obsługa parkingów samochodowych)  

- oferta usług odnowy biologicznej 
(masaże, rehabilitacja, tężnia 
solankowa lub grota solna) 

- oferta wsparcia osób 
niepełnosprawnych (asystent w 
codziennym funkcjonowaniu oraz 
wsparcie grup turystycznych z osobami 
niepełnosprawnymi, transport osób z 
trudnościami ruchowymi itp.) 
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  Obszary funkcjonowania spółdzielni socjalnych 
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  Korzyści dla gmin z rozwoju ekonomii społecznej 

1. Powstanie nowych miejsc pracy, szczególnie dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. Rozwój usług użyteczności publicznej 

3. Aktywizacja społeczności lokalnych 

4. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych 

5. Powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług 

6. Zwiększenie wpływów podatkowych 

7. Możliwość pozyskania środków na uruchomienie 

spółdzielni socjalnych 

8. Możliwość refundacji składek ZUS 

9. Możliwość stosowania klauz społecznych 
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Dziękuję za uwagę 


