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1. Co to jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna jest jednym ze sposobów określenia działalności gospodarczej, łączącej 
cele społeczne i ekonomiczne. Określana jest także jako gospodarka społeczna lub przedsiębior-
czość społeczna.

 
Definicja ekonomii społecznej jest bardzo szeroka. Najbardziej popularną  i często stosowa-

ną jest definicja sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European 
Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach 
głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie 
w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES okre-
śla kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się 
w ekonomię społeczną.

KRYTERIA EMES

Kryteria ekonomiczne:
 � prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty 

ekonomiczne;
 � niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
 � ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
 � istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:
 � wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
 � oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
 � specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
 � możliwie wspólnotowy charakter działania;
 � ograniczona dystrybucja zysków.

Kryteria te są definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych 
do tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

CO EKONOMIA SPOŁECZNA OZNACZA W PRAKTYCE?

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Poniżej przedstawiony 
został podział ich kompetencji, poparty przykładami polskich przedsięwzięć, stanowiących swoisty 
dowód na istnienie ekonomii społecznej. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle jeszcze 
małą skalę ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwi-
nięcie.
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 � Integracja społeczna i działalność na rynku pracy. Przykładem tego typu działania może być 

Pracownia Rzeczy Różnych, prowadzona przez Fundację SYNAPSIS, której celem jest integracja 
społeczna osób z autyzmem (przytoczone są w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej) 
lub Fundacja Sławek pomagająca osadzonym w więzieniach i wychodzącym na wolność powró-
cić do życia w społeczeństwie. Przytoczone przedsięwzięcia integrują grupy defaworyzowane, 
jednocześnie stwarzając dla nich miejsca pracy.

 � Dostarczanie usług publicznych. Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa spo-
łeczne mogą mieć bardzo różny charakter, ale co najmniej dwie grupy (usługi społeczne oraz 
usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej.

a) Usługi społeczne: 
- usługi edukacyjne (np. żeby utrzymać małą wiejską szkołę prowadzony jest przyszkolny sklep),
- działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, (gdzie np. bezdomni początkowo 

wspierani przez Stowarzyszenie biorą stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekaza-
nego im we wspólne użytkowanie domu),

- usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuń-
czych,

- działania w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia (np. szkolące i przygotowujące sani-
tariuszki do pracy w szpitalu).
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b) Usługi technicznie mogą dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porząd-
kowych związanych z mieniem publicznym (np. spółdzielnie socjalne dające zatrudnienie osobom 
zalegającym z płaceniem czynszu). Pokrewne temu są usługi związane ze zbieraniem odpadów, ich 
segregacją i utylizacją (działając w tym obszarze, dają pracę osobom niepełnosprawnym i chorują-
cym psychicznie).

 
 � Usługi o charakterze wzajemnym. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia działające w ob-

szarze rynku i konkurencyjne właśnie ze względu na swój wzajemnościowy charakter, np. 
ubezpieczenia wzajemne (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych), usługi zdrowotno-opie-
kuńcze, spółdzielnie telefoniczne itp. Są też alternatywne mechanizmy wymiany, np. Banki 
Czasu (czyli wzajemne dzielenie się kompetencjami i usługami w ramach grupy osób zrze-
szonych w Banku) albo systemy barterowe.

 � Usługi na otwartym rynku. Tutaj przykładem może być krakowski pensjonat „U Pana Cogi-
to”, który zapewnia wysokiej jakości obsługę hotelową i cateringową zatrudniając osoby po 
kryzysach psychicznych i przeznaczając zyski ze swojej działalności również na rehabilitację 
osób niepełnosprawnych.

 � Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych. Ilustracją tego typu kom-
petencji może być Bałtów, mała miejscowość koło Ostrowca Świętokrzyskiego, którego 
mieszkańcy zastanawiając się, co zrobić z panującymi wokół biedą i bezrobociem, wpadli 
na pomysł stworzenia Parku Jurajskiego, oczyścili zarośniętą rzekę i  stworzyli na niej szlak 
wodny, którym spływają tratwy z turystami.

 � Działalność handlowa i produkcyjna. Przedsiębiorstwa społeczne mogą też podejmować 
działalność produkcyjną, tak jak to robi EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie – największy w Pol-
sce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, zakażonych wirusem HIV i chorych na 
AIDS, gdzie od wielu lat prowadzony jest sad ze starymi odmianami polskich drzew owoco-
wych oraz hodowla królików i kur.
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Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prezentuje na bieżąco najlepsze praktyki polskiej 
przedsiębiorczości społecznej na stronie internetowej atlas.ekonomiaspoleczna.pl. „Atlas Dobrych 
Praktyk Ekonomii Społecznej” to interaktywna forma prezentacji najlepszych praktyk ekonomii spo-
łecznej w Polsce. Baza przykładów przedsiębiorczości społecznej to z kolei dział, w którym na bie-
żąco publikowane są opisy ciekawych przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Atlas powstał z myślą o promocji polskich przedsięwzięć ekonomii społecznej, czyli tych, które 
realizację celów społecznych starają się połączyć ze skutecznym działaniem na rynku. Takich przed-
sięwzięć jest w Polsce wiele. Każde z nich ma swoją specyfikę, własną historię, liderów. Każde jest 
niepowtarzalne. Łączy je determinacja, zaangażowanie, poświęcenie ludzi, którzy mimo przeszkód 
chcą zrobić coś dobrego, chcą, żeby było lepiej. Na potrzeby Atlasu wybrano różne formy działania, 
o różnym zasięgu, skierowane do różnych grup społecznych. 

Obecne wydanie Atlasu zawiera opis następujących przedsięwzięć:
1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”  
2. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki  
3. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie  
4. Habitat for Humanity  
5. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON  
6. Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS  
7. Fundacja „Nasz Dom”  
8. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”  
9. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”  
10. Stowarzyszenie Emaus w Lublinie  
11. Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”  
12. Bank Drugiej Ręki  
13. EKO „Szkoła Życia”  
14. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Sokołowo  
15. Wspólnota Chleb Życia  
16. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno”  
17. Grudziądzkie Centrum CARITAS  
18. Ośrodek Wspierania Rodziny Caritas w Korytowie  
19. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo  
20. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika  
21. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek dla Ludzi i Środowiska CIS  
22. Fundacja „Sławek”  
23. Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie”  

2. Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej
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Aby ułatwić poruszanie się po obu częściach Atlasu Dobrych Praktyk ES, stworzono Nawigatory, 
w których opisano przedsięwzięcia na poszczególne kategorie (m.in. odbiorcy działań, forma praw-
na, czy branża).  

Godna polecenia jest także publikacja Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej, prezentująca wy-
brane przedsięwzięcia organizacji kościelnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie przedsię-
biorczości społecznej.

 � Fundacja (definicja, zakładanie) 
Fundację definiuje się jako kapitał przeznaczony na określony cel, który powinien być społecznie 

lub gospodarczo użyteczny, taki jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wycho-
wanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. 
Posiada osobowość prawną. Może ją założyć osoba fizyczna lub prawna (niezależnie od tego, czy 
ma cele społeczne czy zarobkowe). Procedura tworzenia i rejestracji fundacji jest stosunkowo prosta 
i wymaga złożenia przed notariuszem oświadczenia o utworzeniu fundacji, przyjęcia przez fundato-
rów statutu i złożenia wniosku o rejestrację fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez reje-
strację Fundacja zyskuje osobowość prawną.

 � Stowarzyszenie (definicja, zakładanie)
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobko-

wych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala 
akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Swoją działalność opiera na pracy społecznej człon-
ków, ale może też zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie to grupa osób, która postanawia wspólnie 
działać społecznie. Osoby zakładające stowarzyszenie mogą wybrać typ stowarzyszenia zareje-
strowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającego osobowość prawną lub tzw. stowarzy-
szenie zwykłe, które nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada tzw. ułomną 
osobowość prawną. Do założenia takiego stowarzyszenia potrzeba trzech osób fizycznych. Może być 
finansowane ze składek członkowskich, ale może też ubiegać się o dotacje, zbierać darowizny, czy 
zawierać umowy.

 � Spółka non profit (definicja, zakładanie)
Stosunkowo najmniej znaną formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, w celach społecznych. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych 
spółka z o.o. może mieć inne cele niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne. Taka forma nazywana jest 
spółką non-profit. Zyski z działalności gospodarczej takiej spółki zwykle nie mogą podlegać podzia-
łowi między udziałowców. Należy podkreślić, że nie jest to forma zdefiniowana prawem. Powyższe 
zasady działalności zazwyczaj są określane w aktach założycielskich spółek, przez ich założycieli. 

3. Formy prawne przedsiębiorstw społecznych
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Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym 
przez fundacje i stowarzyszenia. Najważniejszym dokumentem wewnętrznym jest umowa spółki, 
sporządzona w formie aktu notarialnego, która w szczególności określa cele, strukturę, liczbę i wyso-
kość udziałów oraz zasady podziału zysków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobo-
wość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 � Spółdzielnia socjalna (definicja, zakładanie)
Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przed-

miotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsię-
biorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej 
członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk 
osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statuto-
wych. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 
członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Może być 
założona przez osoby należące do ściśle określonych w ustawie grup wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorzą-
du terytorialnego, kościelne osoby prawne.

 � Spółdzielnia pracy (definicja, zakładanie)
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie 

osobowym i funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność 
gospodarczą. Fundusz udziałowy to łączna kwota wpłaconych przez członków spółdzielni udziałów. 
Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Cechami charakterystycznymi spółdzielni jest prowadze-
nie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz obowiązek nawiązania stosunku 
pracy z wszystkimi członkami spółdzielni (podpisania określonej w przepisach spółdzielczej umowy 
o pracę). Spółdzielnię pracy może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (nie muszą być to osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym). Wyjątkiem są spółdzielnie produkcji rolnej, do których zało-
żenia wystarczy 5 osób. Oprócz działalności gospodarczej spółdzielnia może prowadzi działalność 
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

 � Spółdzielnia osób prawnych (definicja, zakładanie)
Spółdzielnia jest formą spółdzielni zrzeszającej osoby prawne np. organizacje pozarządowe lub 

inne spółdzielnie. Ma ona osobowość prawną. Do jej założenia wymagane jest współdziałanie co 
najmniej trzech osób prawnych.

 � Centrum Integracji Społecznej (CIS) (definicja, zakładanie)
Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja o charakterze 

edukacyjnym, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalno-
ści handlowej, usługowej lub wytwórczej. Taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Swoje działania adresuje do osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle określona w prze-
pisach. CIS nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub 
organizacji, która CIS utworzyła. CIS mogą utworzyć: starosta, wójt, prezydent albo burmistrz mia-
sta lub organizacja pozarządowa. Między CIS a uczestnikami zajęć w CIS nie ma stosunku pracy. 
Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wy-
sokości zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli podmiotem prowadzącym CIS jest organizacja pozarządowa, jest ona zobowiązana do pro-
wadzenia pełnej księgowości i rachunkowego wyodrębnienia działalności CIS w stopniu pozwalają-
cym na określenie przychodów i kosztów z nią związanych.

 � Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) (definicja, zakładanie)
Dostępny jest tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności 

osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Działa w celach rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowo-
ści prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utwo-
rzyła, czyli np. gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której celem 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Instytucja, która ZAZ utworzyła 
podpisuje umowy w sprawach ZAZ i odpowiada za jego długi. Do prowadzenia spraw ZAZ zarząd 
organizacji prowadzącej może wyznaczyć osobę, której przekaże odpowiednie pełnomocnictwa. 
ZAZ prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 
określaną w przepisach jako obsługowo-rehabilitacyjną  oraz działalność gospodarczą. Procedura 
rejestracyjna jest trudna i trwa około dwóch lat. 

 � Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) (definicja, zakładanie)
NZOZ to organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych utworzony w celu 

zapewniania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Świadczeniem zdrowotnym są działania 
służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, 
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych. NZOZ nie jest samodzielną formą prawną. 
Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, 
która go utworzyła, m.in. przez fundację, stowarzyszenie, kościół, związek wyznaniowy lub spółkę. 

Jeśli NZOZ jest prowadzony przez organizację pozarządową, a udzielane świadczenia medycz-
ne są bezpłatne, będzie to stanowiło część działalności statutowej nieodpłatnej. Jeśli pacjenci będą 
ponosić opłaty za usługi, to będzie to odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność 
gospodarcza.
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W związku z wejściem w życie 9 stycznia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 (CT 9) oraz wprowadzeniem do tego dokumentu opisu sposobu weryfikacji statusu 
przedsiębiorstwa społecznego (PS), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wprowadziło ogólnopolską listę Przedsiębiorstw 
Społecznych w oparciu o definicję i warunki określone w znowelizowanych Wytycznych. Lista PS 
może stać się ważnym ogniwem w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej i solidarnej 
w Polsce. Jest na dogodnym narzędziem umożliwiającym w łatwy sposób wyszukiwanie odpowied-
nich podmiotów ekonomii społecznej dla potencjalnych zamawiających.

Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klien-
tów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. 
Zwiększy skuteczność systemu wsparcia i pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych. 

4. Lista Przedsiębiorstw Społecznych

BAZA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Nazwa 
spółdzielni 
socjalnej

Dane kontaktowe Zakres prowadzonej działalności

Dobra
Ekonomia

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 14, 
tel. 502 245 701, 89 679 74 89, www.dobra-
ekonomia.pl, biuro@dobraekonomia.pl

agencja eventowa, reklamowa, sklep 
internetowy z akcesoriami do kuglarstwa 
i tańca z ogniem, mobilny piec chlebowy; jurty 
mongolskie

Magia Smaku 11-200 Bartoszyce, ul. Paderewskiego 20, 
tel. 796 78 439, magia_smaku@wp.pl prowadzenie lokalu gastronomicznego

Pasja 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 
79A, slubolandia@onet.pl organizacja imprez okolicznościowych

PĄCZUŚ 13-240 Iłowo-Osada, ul. Kraszewska 2, tel. 
508 095 053; 535 923 397

produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, 
fast-food, lody itp.

Czysta pomoc 13-240 Iłowo-Osada, Brodowo 23, tel. 
731612732, anbob@onet.pl

usługi gastronomiczne, catering, roboty budow-
lane wykończeniowe, sprzątanie budynków, 
wychowanie przedszkolne, opieka dzienna nad 
dziećmi, pomoc społeczna dla osób w pode-
szłym wieku i osób niepełnosprawnych

ENERCON 13-200 Działdowo, ul. Kajki 25, tel. 607 330 
364, enercondzialdowo@wp.pl

projektowanie, kosztorysowanie i kompleksowa 
realizacja inwestycji budowlanych, usługi elek-
tryczne, hydrauliczne, konserwacja nośników 
reklamy zewnętrznej (banery, billboardy)
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SIPAR 13-200 Działdowo, ul. M.C. Skłodowskiej 5, 
tel. 511 908 780

produkcja i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych, 
produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu

SŁODKIE 
PYSZNOŚCI 13-200 Kisiny, Kisiny 31A, tel. 500 290 231 produkcja słodkich wypieków

ENERCON BIS 13-200 Działdowo, Księży Dwór 174
usługi remontowo-budowlane połączone z pro-
jektowaniem, kosztorysowaniem, kompleksowe 
stawianie i wykańczanie budynków

MOCNA 
STRONA

13-206 Płośnica, Gródki 30, 607 158 535, 
mocnastrona.com.pl, biuro@mocnastrona.
com.pl

usługi edukacyjne, szkoleniowe, organizacja 
czasu wolnego, organizacja i koordynacja 
imprez

Przyjaciele 13-206 Płośnica, Gródki 29, tel. 506 992 
052

usługi opiekuńcze nad dziećmi, usługi ani-
macyjne dla dzieci i wynajem budki Fotoshop, 
namiotów, stołów i ławek

PRODEKOR
82-310 Elbląg, Gronowo Górne, ul. Agatowa 
17, tel. kom. 502 445 428, prodekor.com 
prodekor.biuro@tlen.pl

tworzenie projektów z zakresu wnętrz komer-
cyjnych, lad barowych, wnętrz mieszkalnych, 
wykonywanie różnych rodzajów mebli, stoisk 
handlowych, innych nietypowych konstrukcji 
meblowych; usługi frezowania CNC

DOBRA SIŁA
Ośrodek 
Integracyjno-
-Szkoleniowy

19-330 Stare Juchy, ul. Jeziorna 10, Biuro 
Spółdzielni: ul. Słowackiego 26, 19-300 
Ełk, tel. 695 611 206 biuro@dobrasila.pl, 
dobrasila.spoldzielnia, dobrasila.pl

miejsce szkoleń, warsztatów, obozów dla 
młodzieży i wszystkich gotowych do nauki 
i osobistego rozwoju

WARCHLAK 19-300 Ełk, ul. Pułaskiego 16, tel. 506 618 
147 Prowadzenie pubu

MIXGRAF STU-
DIO REKLAMY

11-510 Wydminy, ul. Suwalska 11/1, 
mixgraf.pl, mixgraf.pl@gmail.com, tel. kom. 
733 655 999, L..studia: Ełk, Dąbrowskiego, 
10 lok. 5

projektowanie oraz wykonywanie reklamy, po-
ligrafii, gadżetów reklamowych oraz prezentów 
na zamówienie

AQUAS Ełk, ul. Małeckich 3/29 czarterowanie lodzi, szkolenia, kursy żeglarskie

LEPIEJ
11-513 Miłki, Konopki Nowe 10, pssslepiej.
pl, biuro@pssslepiej.pl, tel. kom. 883 171 
199

zbiór i handel  ziołami

HS
PREKURSOR

11-500 Wydminy, Rynek 1/1, 661 526 131, 
hsprekursor@wp.pl Usługi opiekuńcze

FANTAZJA 19-500 Gołdap, ul. Paderewskiego 7/1, tel. 
kom. 533 881 833; ssfantazja@wp.pl

masaż w domu klienta, fotografia dziecięca, dla 
rodzin, kobiet w ciąży, indywidualne zlecenia 
np. imprezy okolicznościowe czy koncerty – 
innowacyjne/kreatywne gadżety promocyjne 
– rękodzieło

BANIE MAZUR-
SKIE

19-520 Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 
33A, tel. 575119520, ssbaniemazurskie@
wp.pl

utrzymanie i pielęgnacja zieleni; usługi remon-
towo – budowlane, sprzątanie specjalistyczne
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EKO
FOREST 19-520 Banie Mazurskie, Widgiry 17/6 Usługi leśne

HORYZONTY
14-200 Iława, ul. Skłodowskiej-Curie 23 c, 
tel. 89 648 62 38, a_karpinski@przystan.
ilawa.pl

usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, 
chorymi, sprzątanie powierzchni biurowych, 
terenów zielonych, domów

BAJKOWA 
KRAINA

11-400 Kętrzyn, ul. Łokietka 27/27, tel. kom. 
530 067 661, bkraina.ketrzyn.pl/, Salon 
rodzinny Bajkowa kraina, 11-400 Kętrzyn, ul. 
Sikorskiego 45

usługi opiekuńczo-rozrywkowe dla dzieci, 
organizacja imprez okolicznościowych, bali 
karnawałowych, animacje podczas zabaw, 
wypożyczalnia strojów karnawałowych

OPOKA 11-430 Korsze, ul. Marii Konopnickiej 28, 
tel. 733 535 910, spoldzielniaopoka.pl Usługi opiekuńcze

SUKCES 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 4

Ornecka Spół-
dzielnia Arka

11-130 Orneta, ul. 1 Maja 6, tel. 603 046 
445, ossarka@wp.pl usługi opiekuńcze

BABINIEC 11-030 Orneta, ul. Pionierów 3, tel. kom. 607 
813 182, babiniec05@wp.pl

wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 
produkcja pozostałych artykułów spożywczych, 
pozostała sprzedaż detaliczna, transport drogo-
wy towarów, restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne, przygotowywanie i dostar-
czanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(catering)

OLLPRO 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 43/1, tel. 
695 002 063, ollpro.com, biuro@ollpro.com

sprzedaż i naprawa maszyn oraz pojazdów rol-
niczych. studio nagrań, video reklamy, tworzenie 
stron www

PROFI - BIZNES 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 25A

naprawy, regeneracja alternatorów i rozruszni-
ków do samochodów osobowych i ciężarowych, 
sprzedaż podzespołów oraz całych rozruszni-
ków i alternatorów

PROGRESJA 11-700 Mrągowo, os. Grunwaldzkie 6A, tel. 
kom. 881 467 790

kompleksowa obsługa i przygotowanie działań 
związanych z dystrybucją materiałów i gier 
edukacyjnych, usługi reklamowe i poligraficz-
ne, usługi związane z dystrybucją benefitu 
finansowego dla firm, instytucji oraz klientów 
indywidualnych

„Nie jesteś sam” 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 8, 508 959 923, 
spoldzielnia.nidzica@interia.pl

usługi gastronomiczne, przyjęcia okolicznościo-
we, pielęgnacja terenów zielonych

„Sposób na 
życie”

13-100 Nidzica, Waszulki 50, tel. 501 967 
900, anialewikowska@wp.pl,

montaż folii przyciemniających, florystyka, 
mobilna kosmetyka, oprawa muzyczna, gastro-
nomia - torty

JESTEŚMY DLA 
CIEBIE

13-100 Nidzica; ul. Limanowskiego 1A/3, tel. 
669 993 116, jestesmy-dla-ciebie@wp.pl

pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

RAZEM
13-113 Janowo ul. Przasnyska 14, tel./fax 
89 626 41 40, tel. 693 907 038, sekretariat@
janowo.pl

usługi komunalne, opieka nad osobami starszy-
mi i wymagającymi opieki, catering przy okazji 
imprez okolicznościowych
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U MAMY 13-100 Nidzica, Natać Wielka 21

HERBARIUM 13-340 Biskupiec, Lipinki 13, tel. 697 080 
469

zbiór i handel ziołami, produkcja wyrobów 
zielarskich

OBIADEK 13-324 Grodziczno, Mroczno 11, tel. 604 
242 617

przygotowanie posiłków do szkół na terenie 
gminy dla dzieci dożywianych, catering okolicz-
nościowy oraz usługi opiekuńcze

Kacze Bagno 
Miejsce Inicjatyw 
Pozytywnych

13-306 Kurzętnik, Kacze Bagno 4, tel. 
kom.  603 789 146, biuro@kaczebagno.pl, 
kaczebagno.pl

warsztaty animacyjne, artystyczne, edukacyjne 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych

SOLIDNA 
PIĄTKA 13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8

usługi sprzątające w mieszkaniach prywatnych 
oraz firmach/instytucjach, porządkowanie 
grobów, zagospodarowanie, sprzątanie terenów 
zielonych, usługi opiekuńcze nad osobami 
starszymi

BAROMETR 13-300 Pacółtowo, ul. Na Stoku 5, 509 077 
395

agencja eventowa, usługi rozrywkowe i re-
kreacyjne: organizacja, nagłaśnianie imprez 
plenerowych i wewnątrz obiektów, usługi 
reklamowe, produkcja filmów reklamowych, 
relacji z wydarzeń

„G-URAL”
11-034 Stawiguda, Tomaszkowo 368, 
Serwis: ul.  Gietkowska 9 d, 10-170 Olsztyn, 
Tel. 796 818 156, goral-elk75@o2.pl

warsztatowe usługi motoryzacyjne, renowacja 
i rekonstrukcja starych motocykli i samochodów

Tradycja 
Smaków

11-015 Olsztynek, ul. Sienkiewicza 26, tel. 
kom. 798 556 219

Produkcja i sprzedaż pieczywa; produkcja 
i sprzedaż świeżych wyrobów ciastkarskich 
i ciastek; wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 
catering, sprzątanie obiektów

CONVIVO 11-042 Jonkowo, Węgajty 18

Zakład Usług 
Leśnych Las 
Expert

14-310 Miłakowo, Boguchwały 91/2, tel. 512 
704 128, zul.lasexpert.ss@gmail.com

leśnictwo, cięcie drzewa, wyrób i sprzedaż 
drewna

MIŚ 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 
3C/57 prowadzenie baru szybkiej obsługi

NEGOCJATOR Liksajny 16, 14-140 Miłomłyn, tel. 514 176 
389

gotowe posiłki, dania, artykuły spożywcze, 
przedsięb. produkcyjne

JAKUBEK
14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 1, tel. 
736132132, jakubek.olsztyn.pl, komaradria-
na@gmail.com

pierogarnia, garmażerka

DIAROZ 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 4, tel. 660-736-
280, pssdiaroz@gmail.com

animacje na imprezach okolicznościowych, 
gastronomia

Mazurskie 
Morze
Możliwości

12-250 Orzysz, Grądy Podmiejskie 16, tel. 
731 336 133, spoldzielniasocjalna.3m@
gmail.com, biuro@trzyem.pl, trzyem.pl

usługi utrzymania zieleni na posesjach, sadów 
owocowych i ogrodów, porządkowania oraz 
czyszczenia nagrobków, placów, podjazdów, 
wypożyczanie sprzętu sportowego (kajaków, 
rowerów, łodzi wędkarskich)
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„Korab” Usługi 
Morskie Śródlą-
dowe

12-250 Orzysz, Grądy Podmiejskie 16, Tel. 
731 336 133

transport morski i przybrzeżny pasażerski, 
usługi morskie i śródlądowe

 „Promień” 12-120 Dźwierzuty, Popowa Wola 24, tel. 
609 739 536, spspromien@wp.pl

usługi gastronomiczne, specjalistyczne, sprzą-
tanie, opieka nad osobami starszymi

Bulwar 12-140 Świętajno, Jerutki 81, Tel. 
604801551, 660473220, ssbulwar@wp.pl

usługi gastronomiczne, porządkowanie i zago-
spodarowanie terenów zielonych, animacja i or-
ganizacja szkoleń i warsztatów, rękodzielnictwo

Pomoc 12-120 Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty 17

indywidualna lub zespołowa działalność fizjote-
rapeutów w takich dziedzinach jak: diagnostyka 
fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, 
masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Wielobranżowa 
Sp. Socjalna 
„Apropo’s”

10-685 Olsztyn, ul. F. Barcza 40/18, Tel. 668 
725 715, apropos-olsztyn.pl, apropos_olsz-
tyn@o2.pl

prowadzenie koncertów: zespół muzyczny 
Apropo`s profesjonalna obsługa wesel, bali, 
festynów, imprez okolicznościowych, tworzenie 
stron internetowych, 
handel internetowy

 „Warmax” 10-080 Olsztyn, ul. Profesorska 6/9, kom. 
791 205 103, warmax.olsztyn@tlen.pl

roboty wykończeniowe, sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana, usługi związane z utrzy-
maniem porządku

 „Ecosteam” 10-165 Olsztyn, ul. M. Kotańskiego 1, tel. 
539 986 782

prowadzenie mobilnej ekologicznej myjni 
parowej – czyszczenie samochodów, dywanów, 
wykładzin, zabawek, posadzek

Piątka  Zarzą-
dzanie Nieru-
chomościami

10-500 Olsztyn, pl. Pułaskiego 7/22, tel. 505 
555 132, piatka-zn.pl, biuro@piatka-zn.pl

zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i komercyjnymi, usługi ksero, pisanie pism 
urzędowych

TMB
10-292 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 65/66, 
tel. 89 675 52 15, tmb.olsztyn.pl, tmb@
tbnet.pl 

branża budowlana i internetowa, adaptacja 
projektów, wykonanie technologii obiektów, 
inwentaryzacji, projektowanie budynków miesz-
kalnych, jak i użyteczności publicznej; wykonaw-
stwo stron, serwisów i sklepów internetowych, 
marketing w wyszukiwarkach internet.

Smaki 10-165 Olsztyn, ul. M. Kotańskiego 1, tel. 
698 345 509, przysmaki@op.pl

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 
odbiorców zewnętrznych

Andersound 10-070 Olsztyn, ul. Żiżki 5/13, tel. 509 705 
927, andersound.pl, biuro@andersound.pl,

Kompleksowa obsługa imprez artystycznych 
(oświetlenie, estrada, nagłośnienie)

Barka 10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 5 sprzątanie, prace w kuchni

Empatia 10-836 Olsztyn, ul. Bławatna 10 usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych   
i osób niepełnosprawnych

Studio
Komercja

10-859 Olsztyn, ul. Łubinowa 4, tel. 508 163 
255, sprawa-wspolna@wp.pl

gadżety reklamowe, organizacja imprez, grafika 
komputerowa, produkcja wideo

Humanus
10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 17, tel. 
533 801 553, ehumanus.pl, spoldzielnia.
humanus@02.pl

prowadzenie sklepu charytatywnego, galerii 
sztuki użytkowej, kawiarnia z możliwością 
organizacji spotkań
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Olsztyński 
Jakubek

10-165 Olsztyn, ul. Kuronia 5, tel. 
665089965, jakubek.olsztyn.pl, komaradria-
na@gmail.com

pierogarnia

„Ruczaj” 82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 68, 532 400 
010, ruczaj.elblag.pl, sps.ruczaj@interia.pl rehabilitacja, odnowa biologiczna, fitness

„Wehikuł Czasu” 
– Wikingowie, 
Słowianie, 
Bałtowie

82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 6/3, tel. 
607 073 725 Wystawianie przedstawień artystycznych

Sp. Socjalna 
„BRAWO”

82-300 Elbląg, ul. Siedlecka 17, tel. 516 
359 836

produkcja i sprzedaż pelletu, sprzedaż drewna 
kominkowego

Wielobranżowa 
Sp. Socjalna 
Wizus

82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 32 b, tel. 660 
900 577, wizus.pl, biuro@wizus.pl

tłumaczenia przysięgłe, serwis ogumienia, 
mechanika pojazdowa, poligrafia specjalna

Eko-Wymiatacze
82-300 Elbląg, ul. Stawidłowa 12, tel. 797 
144 319, eko-wymiatacze.elblag.pl, ekowy-
miatacze@wp.pl

sprzątanie budynków i obiektów przemysło-
wych, pranie dywanów i tapicerek, ekousługi, 
pielęgnacja terenów

IDEA 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 55, tel. 786 
815 377, idea.elblag.pl, biuro@idea.elblag.pl

organizacja imprez i wydarzeń tematycznych, 
fotograficzne studio artystyczne

„EL-U.B.R.A.” 82-300 Elbląg, ul. Sienkiewicza 4/A usługi budowlane, remontowe, adaptacyjne

źródło: Opracowanie ROPS, stan na 31.12.2017 r.

BAZA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I NIEWIDOMYCH

Nazwa
spółdzielni 
inwalidów

Dane kontaktowe Branża

Metalowa
Sp. Inwalidów

11-010 Barczewo, ul. Olsztyńska 14, tel. 89 
51 48 565, msi.olsztyn.pl metalowa

Sp. Inwalidów 
„Pokój”

11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 26, tel. 87 
420 72 51 pokoj.ryn.pl, pokoj@box43.pl odzieżowa i elektrotechniczna

Sp. Inwalidów 
Przem. Drzew-
nego „Mazurska”

14-300 Morąg, ul. Warmińska 12 b, tel. 89 
757 42 46, sipd.pl, sipd.mazurska@onet.pl, 
mazurska@wp.pl

producent szkieletów do mebli tapicerowanych, 
usługi w zakresie przetarcia dłużycy oraz 
suszenia tarcicy

Warmińsko-
-Mazurska Sp. 
Inwalidów

11-041 Olsztyn, ul. M. Kopernika 46A, tel. 89 
527 43 48, wmsi.com.pl, gk@wmsi.com.pl świadczenia medyczne

Metalowa 
Sp.Inwalidów 
„Gwarancja”

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 4, tel. 89 533 
76 75, gwarancja.olsztyn.pl, marketing@
gwarancja.olsztyn.pl

produkcja wag szalkowych, koszy, mebli warsz-
tatowych,  grille ogrodowe.

Wojewódzka 
Handlowa Sp. 
Inwalidów

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 115, tel. 55 
234 46 41 prowadzenie sklepów spożywczych
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BAZA SPÓŁDZIELNI PRACY 

Nazwa
spółdzielni 
pracy

Dane kontaktowe Branża

Handlowo 
Produkcyjna 
Sp.Pracy 
„Wawrzyn”

11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 47, tel. 89 
762 21 15 hpspwawrzyn@wp.pl

drewno, wyroby drewniane i drewnopochodne, 
stolarnia

Handlowa 
Sp.Pracy „Sa-
mopomoc”

13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, 
tel. 23 697 22 61 obsługa rynku nieruchomości

„Społem” Sp. 
Pracy

19-300 Ełk, ul. I. Łukasiewicza 3, tel. 87 
610 39 62 obsługa rynku nieruchomości

„Majonezy” Sp. 
Pracy Produk-
cyjno-Handlowa  

11-400 Kętrzyn, ul. I. Daszyńskiego 11, tel. 
89 755 44 30, majonezy-ketrzyn.pl

produkcja artykułów spożywczych (produkcja 
majonezu, musztardy, koncentratów ciast)

Sp. Pracy 
„Poligraf”

11-100 Lidzbark Warm., ul. Lipowa 11A, tel. 
89 767 32 51, poligraf2@xl.wp.pl Poligrafia (drukarnia)

Socjalna 
Studencka Sp. 
Pracy „Żak”

11-100 Lidzbark Warm., tel. 89 767-01-19 obsługa rynku nieruchomości

Handlowo-Pro-
dukcyjna Sp. 
Pracy Hurtownik 

11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 55, tel. 
89 7412779

działalność produkcyjna i przetwórcza, na wła-
sny rachunek w zakresie przemysłu rolno-spoż., 
piekarnictwa, rozlewni napojów, przetwórstwa 
kawy, herbaty i In.

Sp. Pracy 
Handlowo-
-Produkcyjna 
„Samopomoc 
Chłopska”

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiel-
lońska 25a, tel. 56 474 22 91, sphp3@wp.pl

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

Sp. Pracy 
Handlowo-Pro-
dukcyjna

14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 15, tel. 89 
757 42 16 handel hurtowy

Usługowo-
-Wytwórcza Sp. 
Pracy „Usługa”

14-300 Morąg, ul. Aleja Parkowa 2, tel. 89 
757-20-22 obsługa rynku nieruchomości

Sp. Pracy „Pisa”
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13,  ul. War-
szawska 41, tel. 87 423 49 29, sklejkapisa.
pl, PISASP@wp.pl, sklejka.pisa@wp.pl

handel hurtowy, handel produktami drzewnymi 
(hurtownia sklejki), hurtownia chemii gospodar-
czej, prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Sp. Pracy Rol-
niczo-Handlowa 
W Olsztynie

10-549 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 4, tel. 
89 527 35 95, sprholsztyn.pl/, spr@sprint.
com.pl

części zamienne do maszyn i ciągników; środki 
ochrony roślin nawozy, akcesoria do dojarek, 
artykuły metalowe (siatki, śruby, gwoździe), 
artykuły ogrodnicze, meble, AGD, piece CO
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Sp. Pracy 
I Użytkowników 
„Integra”

10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43 B, tel. 89 
533-14-73

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą

Sp. Pracy Leka-
rzy Specjalistów 
„Zdrowie” Nie-
publiczny Zoz

10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa 4, nzoz-
-zdrowie.olsztyn.pl

opieka zdrowotna świadczenia medyczne w za-
kresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej

Sp. Pracy 
„Medyk”

82-300 Elbląg, ul. Grobla Świętego Jerzego 
14A, tel. 55 233 42 35, medyk.elblag.pl, 
spmedyk-elblag@pro.onet.pl

opieka zdrowotna, świadczenia medyczne w za-
kresie opieki zdrowotnej, w tym podstawowej, 
specjalistycznej i stomatologicznej

POLECANE PORTALE INTERNETOWE

 � Targes.pl – strona poświęcona przedsiębiorstwom społecznym z Warmii i Mazur. Portal po-
średniczący w sprzedaży produktów i usług organizacji pozarządowych, spółdzielni socjal-
nych, stowarzyszeń, fundacji, ale także przedsiębiorstw lokalnych.

 � Portal Europejskiego Funduszu Społecznego – strona poświęcona Funduszom Europejskim. 
Tutaj można znaleźć informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.

 � Ekonomia Społeczna – portal poruszający fundamentalne kwestie ekonomii społecznej, 
a przede wszystkim zagadnienia związane ze spółdzielniami społecznymi, firmami społecz-
nymi, reintegracją, trzecim sektorem i osobami niepełnosprawnymi.

 � Portal Organizacji Pozarządowych – portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych ży-
ciem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Spółdzielczość:
 � Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmia-

nami.
 � Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmia-

nami.
 � Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyzna-

wania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, Dz.U. 
2012 nr 0 poz. 456.

 � Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzo-
ru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu, 
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1367.

 � Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia 
wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru 
Sądowego, Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1051.
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Zatrudnienie:
 � Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późniejszy-

mi zmianami.
 � Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 

2004.99.1001, z późniejszymi zmianami.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:
 � Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994, Nr 111, poz. 

535, z późniejszymi zmianami.
 � Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami.
 � Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 

aktywności zawodowej,  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 850

Działalność pożytku publicznego:
 � Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Dz.U.03.96.873, z późn. zmianami

Pomoc społeczna:
 � Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. zm.

Źródło:
 � ekonomiaspoleczna.gov.pl
 � es.warmia.mazury.pl



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)




