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Gdyńskie podmioty ekonomii społecznej 

Spółdzielnie socjalne: 

 GDYNIANKA Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna (od 2006), 
 Spółdzielnia Socjalna 50+ (od 2007),  
 Gdyńska Spółdzielnia Socjalna PROMYK (2008-2011?), 
 Gdyńska Spółdzielnia Socjalna RAZEM (od 2010). 
 
Gł. obszary ekonomizacji działalności organizacji pozarządowych: 

 usługi poligraficzne 
 usługi gastronomiczne / cateringowe 
 usługi opiekuńcze 



Gdyński inkubator podmiotów ekonomii społ. 

Plan przyjęty do realizacji Zarządzeniem Nr 13893/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 lutego 2010r. 
 

 zawiązanie 2 kluczowych partnerstw z organizacjami 
pozarządowymi na rzecz inkubacji 2 PES (porozumienia), 

 wprowadzenie inkubowanego PES na rynek usług: 

 powierzenie realizacji 2 zadań publicznych w drodze konkursu 
(przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla osób objętych 
wsparciem MOPS), 

 zakup usług cateringowych o wartości poniżej progu stosowania 
ustawy PZP (poniżej 14 tys. euro). 



Wprowadzenie PES na rynek usług 

Przy realizacji zadania konkursowego: 

- wymóg zatrudnienia mieszkańców Gdyni, dla których dostęp do rynku 
pracy z różnych względów jest utrudniony, w szczególności osób  
z niepełnosprawnościami, 

- wymóg prowadzenia działań na rzecz (re)integracji społ. i zaw. w/w osób, 

- finansowanie całości kosztów stałych, niezależnie od wielkości zamówienia, 

- transze płatne z góry, wg planowanego zamówienia. 



Zamówienia publiczne z klauzulami społ. 



Zastosowane rozwiązania 

 klauzula zastrzeżona 
osiągnięcie 50% wskaźnika zatrudnienia w każdym z 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia oferty (raporty ZUS DRA i ZUS 
RMUA  + orzeczenie przedkładane przed zawarciem umowy) 
 

 klauzule prozatrudnieniowe - dokumentowanie:  

- umowy o pracę + potwierdzenie statusu osoby zatrudnionej,  
- raporty ZUS RMUA,  
- ewidencja czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia ze 

wskazaniem ilości godzin przepracowanych każdego dnia danego 
miesiąca i czynności 

 



Zastosowane rozwiązania 

 

 klauzula szkoleniowa  (wdrożenie) - dokumentowanie:  

-   regulamin funduszu szkoleniowego lub układ zbiorowy pracy (lub 
dokument potwierdzający istnienie innego instrumentu rozwoju 
zasobów ludzkich dedykowanego (współ)finansowaniu kosztów 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy),  

-   dokumenty potwierdzające naliczanie miesięcznych odpisów na 
fundusz, ze wskazaniem kwoty podstawy naliczenia odpisu, 

-   potwierdzenia dokonania wpłat na fundusz w kwocie wymaganej 
za dany okres rozliczeniowy, 

-   imienne listy osób, które uzyskały dofinasowanie, ze wskazaniem 
kwoty i celu dofinansowania oraz potwierdzeniem dokonania 
wypłaty dofinansowania. 

 
 



Zastosowane rozwiązania 

 możliwość udzielania wykonawcy zaliczek  

max 40% planowanej wartości usługi na dany miesiąc, wypłacana  
w terminie do 7 dni od złożenia faktury zaliczkowej, rozliczenie 
przez potrącenie z comiesięcznej faktury 

 skrócony okres płatności za fakturę - 9/14 dni 

 rezygnacja z wadium  

 




