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A.
 

Wstęp

Przedstawiamy sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Rok 2011 był dla FISE bezpieczny 
i stabilny pod względem liczby zakontraktowanych projektów, wielkości przychodów oraz liczby etatowych pracowników. 
Zgodnie z wstępnymi założeniami opracowywanej strategii, pozostaliśmy tematycznie w tych samych obszarach co przez 
ostatnie dwa lata. Działania FISE koncentrowały się wokół zagadnień ekonomii społecznej i integracji społeczno-zawodo-
wej (w  tym usług rynku pracy) oraz partycypacji publicznej. W  tej tematyce realizowane były następujące 
przedsięwzięcia:
 J Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES);
 J Projekt: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES);
 J Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicz-

nych oraz podejmowaniu decyzji publicznych;
 J Portale: bezrobocie.org.pl oraz ekonomiaspoleczna.pl.

W ramach ww. przedsięwzięć nasze działania koncentrowaliśmy na takich zadaniach, jak: wspieranie istniejących i no-
wopowstających przedsiębiorstw społecznych (poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo i  szkolenia szyte na  miarę in-
dywidualnych potrzeb); działania na  rzecz integracji środowiska ekonomii społecznej i  organizacji rynku pracy (fora, 
prowadzenie portali internetowych, konferencje i seminaria, uczestnictwo w pracach SKES); wydawanie publikacji upo-
wszechniających innowacyjne rozwiązania w  zakresie ekonomii społecznej oraz partycypacji publicznej; szerokie dzia-
łania edukacyjne na rzecz interesariuszy i potencjalnych partnerów środowiska ekonomii społecznej oraz rynku pracy, 
zwłaszcza administracji publicznej i samorządowej, publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej (opracowywanie 
programów i  materiałów szkoleniowych, tworzenie kursów e-learningowych, szkolenie kadry trenerów, szkolenia i  se-
minaria dla pracowników sektora publicznego i  pozarządowego). Równocześnie wspieraliśmy włączanie do głównego 
nurtu polityki istotnych zagadnień z punktu widzenia środowiska ekonomii społecznej i organizacji rynku pracy, poprzez 
partnerstwo w projektach systemowych oraz osobisty udział pracowników fundacji w różnego rodzaju zespołach, np. przy 
konsultacjach systemu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy przygotowywaniu projektów legislacji i lob-
bowaniu w ich sprawie.

Nowym przedsięwzięciem, którego szczegółowe planowanie rozpoczęliśmy w 2011 roku, a implementację rozpoczniemy 
w 2012, to stworzenie klastra przedsiębiorstw społecznych. Analizując sytuację podmiotów ekonomii społecznej na ryn-
ku, doszliśmy do wniosku, że oferta przedsiębiorstw społecznych bardzo często przegrywa na rynku z ofertą podmiotów 
komercyjnych, co znacznie utrudnia, a wręcz wstrzymuje rozwój i profesjonalizację sektora ekonomii społecznej. Składa 
się na to kilka elementów, m.in.:
 J bardzo często oferta przedsiębiorstw społecznych jest niskiej jakości – dotyczy to zarówno oferowanych produktów 

i usług, jak i obsługi klienta oraz brak zaplecza technologicznego; 
 J marka ekonomii społecznej nie jest rozpoznawalna, przedsiębiorstwa społeczne nie mogą więc dyskontować faktu, 

że dla części konsumentów ważne są zakupy etyczne; brakuje też miejsc, gdzie można nabyć produkty ekonomii 
społecznej.
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W związku z powyższym FISE chciałaby w kolejnych latach uruchomić klaster z przedsiębiorstwami społecznymi dzia-
łającymi na  Mazowszu, a  być może też w  całej Polsce. Klaster zajmować się będzie projektowaniem i  produkcją oraz 
pośrednictwem w sprzedaży towarów wysokiej jakości, estetycznych, etycznych i ekologicznych: materiałów promocyj-
no-edukacyjnych i użytkowych (np. materiałów konferencyjnych, zabawek, drobnych mebli i przedmiotów użytkowych, 
mebli ekskluzywnych). 

Myśląc o  rozwoju FISE i  mając na  względzie perspektywę nowego okresu programowania, rozpoczęliśmy także pracę 
nad strategią fundacji na lata 2012–2018. Wspólnie z zespołem, stosując zasady partycypacji odbyliśmy szereg dyskusji 
na temat miejsca, w którym jest teraz fundacja i jak członkowie zespołu postrzegają FISE i siebie w przyszłości. Doszliśmy 
do konsensusu, że chcemy pozostać w obszarach funkcjonowania FISE (rynek pracy, zatrudnienie, ekonomia społeczna), 
zaś wzmocnienia wymaga dywersyfikacja działań w wyznaczonych obszarach oraz szersza współpraca z różnorodnymi 
partnerami, wzmacniająca rezultaty i efekty naszych działań. Praca nad strategią miała swoją kontynuację w 2012 roku.

Rok 2011 charakteryzowała stabilna sytuacja finansowa, na którą złożyły się następujące czynniki: kontynuacja realizacji 
wieloletnich kontraktów na duże budżetowo projekty, znaczne oszczędności w kosztach pożyczek (55 tys. zł) oraz przy-
zwoity poziom zysku w działalności gospodarczej (ponad 94 tys. zł z zakładanych 150 tys. zł).
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B.
 

Opis Fundacji

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) została ufundowana przez Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frątczak, 
Piotra Topińskiego oraz Andrzeja Witwickiego, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym 
w Warszawie w dniu 23 lipca 1990 roku nr rep. A-VIII-2399/90. Obecnie w organach FISE czynnie działa Krzysztof Herbst 
(jako Wiceprezes Zarządu) i Piotr Topiński (jako Członek Rady Fundacji).
Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych FISE 
może prowadzić działalność także poza granicami RP.
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Statutowym celem fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
 J rozwijania przedsiębiorczości;
 J podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych;
 J tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, 

wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektyw-
nego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

FISE prowadzi swoją działalność nie dla zysku. Realizuje swoje cele poprzez:
1. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne (w razie potrzeby), osobom fizycznym i prawnym rozpoczy-

nającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
2. doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje poza-

rządowe oraz takim organizacjom;
3. prowadzenie działalności szkoleniowej;
4. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
5. przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do  realiza-

cji celów FISE. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je 
otrzymujących;

6. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
7. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz 

organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych FISE;
9. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
10. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacja-

mi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obsza-
rze celów działania FISE.

Organy FISE:
 J Rada Programowa FISE;
 J Zarząd FISE.
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W skład Rady Programowej FISE wchodzą:
 J Henryk Wujec – Przewodniczący Rady. Wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii Wolności, poseł 

na Sejm od 1989 do 2001 roku, współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 1999 do czerwca 2000 roku, szef Programu Promocji Rozwoju 
Produktów Regionalnych i Lokalnych Fundacji dla Polski, obecnie Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii 
Społecznej oraz doradca Prezydenta RP ds. społecznych.

 J Teresa Ogrodzińska – Wiceprzewodnicząca Rady, mgr filologii polskiej, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. 
J. A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych dzieci.

 J Nathalie Bolgert – Sekretarz Rady. Krótko pracowała we Francji jako nauczyciel, a potem konsultant strategiczny. 
Od 1990 roku mieszka i pracuje w Polsce. Najpierw w pierwszym zespole twórców banku BISE S.A., potem w róż-
nych projektach, m.in. europejskich. W 1999 roku była pierwszą dyrektorką Funduszu PAFPIO, w którym pracuje 
do dziś. Związana od początku (1995 roku) z ruchem Banków Żywności, obecnie Członek Zarządu Federacji Pol-
skich Banków Żywności.

 J Piotr Topiński – fundator FISE, dr inż. nauk rolniczych, publicysta, autor kilku książek, animator wielu inicjatyw 
społeczno-ekonomicznych na terenie całej Polski, fundator i do 2004 roku Członek Rady Fundacji „Idealna Gmina”, 
fundator i Wiceprezes Żywieckiej Fundacji Rozwoju, Członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych. 
Ostatnio specjalizuje się w technologiach czyszczenia ścieków i spalania biopaliw.

 J Andrzej Lubiatowski – architekt i urbanista, autor wielu prac dotyczących samorządu lokalnego i inicjator działań 
reformatorskich, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby 
Urbanistów, Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wieloletni działacz opozycji demokratycznej, 
współzałożyciel KOR, lider Unii Demokratycznej, Minister Pracy w latach 1989–1991 i 1992–1993, członek Klubu Parla-
mentarnego Unii Wolności.

W skład Zarządu FISE w 2011 roku wchodziły następujące osoby:
 J Ilona Gosk – Prezes Zarządu, mgr ochrony środowiska, od 1994 roku w Komunie Otwock, w latach 1996–2002 

w zarządzie tego stowarzyszenia, od 2000 roku w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Prezeska Zarządu 
FISE od 2003 roku, członkini Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (od 2007 roku), 
przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja 
i społeczeństwo obywatelskie” (2007–2009), członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, autorka publikacji z zakre-
su rynku pracy (adres zamieszkania: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 21/5).

 J Anna Sienicka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów MA 
Uniwersytetu Lancaster „Gospodarka a społeczeństwo” (Economy and Society) w Ośrodku Studiów Społecznych 
przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praw Własności Intelek-
tualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu ds. 
spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, powołanego przez Premiera RP, w FISE od listopada 
2002 roku (adres zamieszkania: 01-592 Warszawa, ul. J. Słowackiego 27/33 m 109).

 J Krzysztof Herbst – Wiceprezes Zarządu, fundator FISE, dr socjologii, autor wielu publikacji z zakresu społecznych 
problemów planowania przestrzennego i reformy samorządu terytorialnego. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, 
ekspert programów TACIS, PHARE, Banku Światowego, OBWE. Uczestniczył w projektach na terenie Rosji, Ukrai-
ny, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych (adres zamieszkania: 04-305 Warszawa, ul. Żółkiew-
skiego 31). Krzysztof Herbst pełni swoją funkcję społecznie.

 J Magdalena Huszcza – Członkini Zarządu, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia pracy i stresu, ukończyła również Podyplomowe Studia Public 
Relations Szkoły Wyższej Handlowej, członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (od 
2010 roku), w FISE od 2004 roku (adres zamieszkania: 01-891 Warszawa, ul. L. Staffa 8 m. 160).

 J Magdalena Klaus – Członkini Zarządu, absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, specjalizacja andragogika, dodat-
kowo ukończyła Studia Podyplomowe na specjalizacji doradca zawodowy, trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personal-
nego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, w FISE od 2002 roku. Autorka programów szkoleniowych i edukacyj-
nych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej (adres zamieszkania: 05-500 Piaseczno, ul. Młynarska 17/36).

Zarząd FISE stosuje zasady partycypacji pracowników w  zarządzaniu, podejmując decyzje dotyczące bieżących zadań 
i planów na przyszłość w gronie menadżerów – osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów, a także 
zarządzających zespołami projektowymi.

W trakcie 2011 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu FISE – Anna Sienicka zrezygnowała ze stanowiska Pierwszego 
Wiceprezesa i przestała pełnić tą funkcję z dniem 1 sierpnia 2011 roku.
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C.
 

Działania statutowe

Działania FISE w 2011 roku koncentrowały się w dalszym ciągu wokół zagadnień ekonomii społecznej, integracji społecz-
no-zawodowej (w tym usług rynku pracy) oraz partycypacji publicznej (tj. różnych form współpracy samorządu ze spo-
łecznościami lokalnymi oraz reprezentującymi je organizacjami pozarządowymi).
Kolejny rok prowadziliśmy sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – platformy współpracy różnych instytucji, 
które przyjęły za cel kreowanie warunków do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Polsce; kontynuowaliśmy ogól-
nopolski, partnerski projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES), który buduje trwałą infrastruk-
turę wsparcia dla sektora. Kolejnym projektem z zakresu ekonomii społecznej jest Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 
(OWES), uruchomiony w październiku i będący kontynuacją działań rozpoczętych w latach 2009–2010. 
Działania z zakresu integracji zawodowej nie miały swojego odzwierciedlenia w konkretnym, nowym projekcie, ale nadal 
prowadziliśmy portal bezrobocie.org.pl, w ramach którego promowane są działania organizacji pozarządowych w obsza-
rze usług rynku pracy. 
Kontynuowaliśmy realizację projektu partnerskiego Decydujmy razem, który za cel ma przekonać lokalne samorządy do 
włączania obywateli w realizowanie polityk publicznych oraz zakończyliśmy projekt Moja Polis, w którym prowadziliśmy 
szkolenia dla samorządów lokalnych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

SKES 
Stała Konferencja 

Ekonomii Społecznej 
www.skes.pl 

 J istnieje od października 2004 roku;

 J 20 członków, formalne porozumienie podpisane przez 9 instytucji;

 J 8 konferencji, w sumie dla około 1750 osób;

 J konsultacje Długo‑ i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego;

 J konsultacje miejsca ekonomii społecznej w NPR 2007–2013;

 J współorganizacja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej oraz Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej;

 J członkostwo w DIESIS – międzynarodowej sieci organizacji związanych z ekonomią społeczną;

 J udział w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

 J udział w pracach Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, powołanego przez 
Prezesa Rady Ministrów;

 J udział w procesach legislacyjnych związanych z ekonomią społeczną. 

C.



Zespół projektu
Przewodniczący: Henryk Wujec (FISE)
Koordynator sekretariatu: Ilona Gosk (FISE)

W czasie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków, październik 2004 roku), przedstawiciele grupy in-
stytucji ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, towarzystwa wzajem-
nościowe) wyrazili potrzebę ustanowienia wspólnej, szerokiej płaszczyzny, koalicji łączącej działania różnorodnych pod-
miotów ekonomii społecznej działających w Polsce. Powołano Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce (SKES), 
która ma stanowić forum spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska 
ekonomii społecznej. W 2006 roku zostało podpisane formalne porozumienie. 

Wśród aktywnych członków SKES w 2011 roku byli:
 J Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
 J Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP), 
 J Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS), 
 J Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), 
 J Instytut Spraw Publicznych (ISP), 
 J Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), 
 J Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA,
 J Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), 
 J Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR), 
 J Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, 
 J Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Działania w 2011 roku
Członkowie SKES w 2011 roku aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekono-
mii społecznej (powołanym przez Prezesa Rady Ministrów pod koniec 2008 roku) i grupach roboczych zespołu:
 J Grupa prawna w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i portalem eko-

nomiaspoleczna.pl przeprowadziła konsultacje projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej. W lipcu projekt 
ustawy wraz z raportem z konsultacji przekazany został Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej do dalszych prac. 

 J Grupa finansowa zakończyła prace nad koncepcją projektu pilotażowego, mającego na celu wprowadzenie preferen-
cyjnych pożyczek dystrybuowanych w regionach oraz doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej korzystają-
cych z instrumentu pożyczkowego. Pilotaż realizowany będzie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego od 2012 roku. 

Jak co roku SKES zaangażowała się w Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Organizatorem OSES w 2011 roku 
był Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Spotkania odbyły się w Lublinie, w dniach 6–7 października. 
Członkowie SKES konsultowali program Spotkań, uczestniczyli w niektórych panelach. Ponadto SKES była odpowiedzial-
na za sesję tematyczną „Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych”.

Równolegle SKES prowadziła działania rzecznicze, m.in. biorąc udział w konsultacjach dokumentów strategicznych oraz 
rozwiązań prawnych.

Zgodnie z planami 2011 rok miał być dla SKES czasem organizacji pracy i decyzji w sprawie nadania SKES osobowości 
prawnej. Prace te zakończyły się opracowaniem nowej wersji porozumienia, uzgodniono regularne terminy spotkań i pod-
jęto decyzję w sprawie składek członkowskich.

Budżet
SKES w 2011 roku nie posiadała własnego budżetu, koszty związane z działaniami podejmowanymi przez SKES finanso-
wane były ze środków własnych członków SKES, w tym ze środków FISE: 14 558,02 zł.
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Projekt: Zintegrowany system wsparcia 
ekonomii społecznej (ZSWES)

 J czas realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2013;

 J ośmiu partnerów krajowych – instytucje publiczne i organizacje pozarządowe;

 J beneficjenci projektu: instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, instytucje rynku pracy 
i ich pracownicy, w tym publiczne służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej 
zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, pracownicy administracji 
publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy integracji społecznej (szczebel administracji samorządowej 
i centralnej);

 J seminaria dla 675 osób;

 J szkolenia dla 186 osób;

 J rozbudowanie bazy dobrych praktyk ekonomii społecznej;

 J przygotowanie map wszystkich województw, prezentujących towary i usługi ekonomii społecznej;

 J konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne;

 J kampania społeczna;

 J Centrum Ekonomii Społecznej;

 J budżet: 56 495 485 zł (udział FISE: 7 595 312,43 zł);

 J finansowanie: Priorytet I, Działanie 2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL

Zespół menadżerski: Ilona Gosk, Magda Klaus, Ewa Rościszewska, Krzysztof Cibor
Pracownicy merytoryczni: Michalina Laskowska, Ewa Hevelke, Magdalena Czuchryta, Magdalena Huszcza, Katarzy-
na Jankowska, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Agnieszka Krupa, Ewa Legawiec, Maura Merson, Aleksandra Muzińska, 
Edyta Obłąkowska-Woźniak, Wioletta Wysocka, Agnieszka Jania, Anna Sienicka, Aleksandra Fundowicz

Skład partnerstwa
Obok lidera projektu, tj. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), w skład partnerstwa wchodzą: 
 J Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, 
 J Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), 
 J Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), 
 J Instytut Spraw Publicznych (ISP), 
 J Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administra-

cji Publicznej (MSAP), 
 J Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie, 
 J Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).

Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce. W ramach projektu 
zostaną utworzone stałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej 
i ich otoczenia.

Cele szczegółowe projektu:
 J tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej;
 J profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej;
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 J wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecz-
nej poprzez szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe i wizyty studyjne;

 J podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów społecznych za pomocą 
narzędzi ekonomii społecznej;

 J wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania part-
nerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Działania FISE to:
 J analiza dobrych praktyk ekonomii społecznej;
 J konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne;
 J kampania społeczna dotycząca marki ekonomii społecznej;
 J seminaria „Lokalne spotkania z ekonomią społeczną”;
 J szkolenia dla instytucji publicznych;
 J prowadzenie Centrum Ekonomii Społecznej dla woj. mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego (działania 

na rzecz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej);
 J prowadzenie portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. 

Działania w 2011 roku

 J 186 (z zaplanowanych 175, 106%) przedstawicieli administracji publicznej wzięło udział w czterodniowym cyklu 
szkoleń stacjonarnych oraz sześciotygodniowym kursie distance learning, zakończonym wystawionymi certyfikata-
mi MEN; 

 J w ramach publikacji „Atlas dobrych praktyk ES” zostało opisanych 10 dobrych praktyk (z 10 zaplanowanych, 100%), 
poprzez które promujemy modelowe rozwiązania z zakresu ekonomii społecznej; dodatkowo wydaliśmy wersję 
offline w formie kalendarza z dołączoną pamięcią USB z 18 przykładami dobrych praktyk (zebranymi w 2010 i 2011 
roku) oraz uruchomiliśmy na portalu ekonomiaspoleczna.pl zakładkę atlas.ekonomiaspolczna.pl; 

 J 675 (z zaplanowanych 500, 135%) lokalnych aktorów w 10 województwach uzyskało szczegółową wiedzę o podmio-
tach ekonomii społecznej działających na ich terenie dzięki opracowanym materiałom informacyjnym oraz semina-
riom lokalnym;

 J trwały prace nad ciągłym doskonaleniem i rozbudowaniem portalu, średnia liczba odsłon w skali roku to 47 tys. 
(z założonych 20 tys., 235%), dzięki czemu m.in. podmioty ekonomii społecznej mają dostęp do kompleksowej 
wiedzy o infrastrukturze wsparcia;

 J ośrodki infrastrukturalne zajmujące się wspieraniem i pomocą podmiotom ekonomii społecznej, działające 
na terenie trzech województw (mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego) otrzymały wsparcie me-
rytoryczne przez Centrum Ekonomii Społecznej w formie szkoleń, doradztwa, rzecznictwa, a także zostały objęte 

> Czym jest ekonomia
społeczna

> Prawo

> Dobre Praktyki

> Biblioteka

> Praktyków ES

> Samorządów

> Odpowiedzialnego
Biznesu

> Konkursy grantowe

> Szkolenia i warsztaty

> Ogłoszenia drobne

> Kalendarz

> E-learning

Sieć wsparcia (es)

SKES

Zespół ds. rozwiązań systemowych

Better future of Social Economy

Zintegrowany System Wsparcia

Rys. 1. Portal 
ekonomispoleczna.pl
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działaniami sieciującymi w wymiarze ogólnopolskim. Liczba OWES-ów, z którymi FISE współpracuje wynosi 18 
z 29 funkcjonujących;

 J w porozumieniu ze SKES prowadzone były działania rzecznicze, związane ze zmianami legislacyjnymi, wspie-
rającymi rozwój ekonomii społecznej, w minionym roku głównie wokół propozycji ustawy o przedsiębiorczości 
społecznej;

 J przeprowadzona została pierwsza edycja konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne, do udziału zgłosiły się 
42 przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, z czego do finału zakwalifikowało się 14. W gali finałowej wzięło udział 
350 osób;

 J opracowane zostały założenia do kampanii społecznej, która będzie przeprowadzona na wiosnę 2012 roku;
 J FISE współuczestniczyło w organizacji Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Lublinie, m.in. poprzez 

organizację warsztatu „Pomysł na sukces” dla podmiotów ekonomii społecznej z Ashoką (Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Innowatorów Społecznych) oraz przygotowanie relacji na portal www.ekonomiaspoleczna.pl.

Budżet
Całkowity budżet projektu wynosi 56 495 485 zł (udział FISE: 7 595 312,43 zł). W roku 2011 ponieśliśmy wydatki w wy-
sokości: 2 030 495,50 zł.

Rys. 2. „Atlas 
dobrych praktyk ES” 
projektu Zintegrowany 
system wsparcia 
ekonomii społecznej

Rys. 3. Konkurs 
na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku
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Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

H Projekt 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

 J czas realizacji: 1 października 2011 – 30 września 2013;

 J dwóch partnerów krajowych;

 J beneficjenci projektu: osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej, przedstawiciele otoczenia ekonomii 
społecznej z województwa mazowieckiego, w tym przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej. 

 J W ramach działań prowadzonych przez FISE:

 J wsparciem zostanie objętych 16 osób fizycznych i 4 osoby prawne, które zainteresowane są powołaniem 
spółdzielni socjalnej, 20 organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchomieniem działalności ekonomicznej 
i 60 pracowników tych organizacji; 

 J z oferty skierowanej do pracowników otoczenia ekonomii społecznej skorzysta łącznie 190 osób (fora współpracy, 
wizyty studyjne);

 J zostaną utworzone co najmniej 2 spółdzielnie socjalne (1 spółdzielnia socjalna założona przez osoby fizyczne, 1 
spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne), których członkom zostanie udzielone wsparcie finansowe 
(łącznie 13 osobom) w postaci bezzwrotnej dotacji (maks. 20 tys. zł na osobę);

 J w ramach działań promujących ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej na portalu 
ekonomiaspoleczna.pl zostanie opublikowanych 20 tekstów;

 J budżet projektu: 3 288 201,04 zł

 J finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej

Zespół projektu
Zespół menadżerski: Magdalena Czuchryta, Magdalena Huszcza
Pracownicy merytoryczni: Michalina Laskowska, Karolina Zawadzka, Agnieszka Krupa, Aleksandra Muzińska 

Skład partnerstwa

 J Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (lider)
 J Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
 J Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Pierwotnie zakładano rozpoczęcie realizacji projektu w styczniu 2011 roku, tak by możliwa była płynna kontynuacja dzia-
łań OWES-u funkcjonującego w latach 2009–10. Jednak prace komisji oceny projektów się przedłużyły, a następnie, mimo 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w związku z wyczerpaniem alokacji projekt nie dostał dofinansowania. W drugiej 
połowie roku w związku z oszczędnościami środków w Priorytecie VII na Mazowszu instytucja ogłaszająca konkurs prze-
kazała FISE informację o możliwości realizacji projektu. W związku z powyższym realizację projektu rozpoczęto 1 paź-
dziernika 2011 roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia spowodowało zmiany harmonogramowe, jak również budżetowe.

Cele projektu
Wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej i  pobudzenie powstawania nowych inicjatyw ekonomii społecznej 
na Mazowszu.

Cel jest realizowany przez zwiększenie dostępu do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa i szkoleń, 
dających wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie powo-
łania spółdzielni socjalnych, wsparcie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, promocję ekonomii 
społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
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Działania w 2011 roku
W pierwszym kwartale projektu (październik–grudzień 2011roku) zrealizowano następujące działania: 
 J przygotowanie dokumentacji projektu, w tym ścieżek wsparcia beneficjentów oraz zasad współpracy między 

partnerami;
 J promocja informacji o ofercie projektu;
 J ustanowienie współpracy z doradcami i trenerami zewnętrznymi;
 J rekrutacja grup inicjatywnych na spółdzielnie socjalne;
 J rekrutacja pierwszych podmiotów ekonomii społecznej;
 J realizacja pierwszych procesów doradczych w zakresie przygotowania spółdzielni socjalnych i działalności ekono-

micznych podmiotów ekonomii społecznej.

Budżet
Całkowity budżet projektu wynosi 3 288 201,04 zł (w tym udział FISE: 2 030 556,05 zł). W 2011 roku ponieśliśmy wydatki 
w wysokości 117 369,21 zł.

Dodatkowo w 2011 roku w konsorcjum z najmocniejszymi na Mazowszu organizacjami pełniącymi funkcję OWES-ów 
(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – lider projektu i Stowarzyszenie BORIS) oraz z Urzędem Miasta Sto-
łecznego Warszawy złożyliśmy wniosek do konkursu na kontynuację działań OWES w subregionie warszawskim. 

Budżet projektu 4 459 443 zł (w tym budżet FISE: 2 311 680 zł). Planowany okres realizacji projektu: 1 maja 2012 – 31 
grudnia 2014. 

Programy: Praca w Polsce oraz Bezrobocie – co robić?

W 2011 roku zakończyliśmy długoletnią współpracę z Polsko‑Amerykańską Fundacją Wolności zachowując prowadzenie 
portalu bezrobocie.org.pl. Do czerwca 2011 roku kontynuowany był projekt Praca w Polsce, realizowany na mocy 
umowy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach którego finansowane były prace 
na portalu. 

 J czas realizacji projektu: sierpień 2010 – maj 2011

 J budżet projektu zrealizowany w 2011 roku: blisko 63 000 zł

 J finansowanie: Polsko‑Amerykańska Fundacja Wolności, Europejski Fundusz Społeczny

Zespół portalu
Redaktor naczelny: Krzysztof Cibor
Pracownicy merytoryczni: Ilona Gosk, Aleksandra Muzińska, Karolina Zawadzka

Cele projektu
Projekt miał na celu prowadzenie portalu bezrobocie.org.pl i jego rozwój o nowe treści. 
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Działania w 2011 roku
W rezultacie trwania projektu zgodnie z planami powstały m.in. nowe serwisy tematyczne: 
 J Narzędzia rynku pracy – serwis poświęcony polskim i zagranicznym przykładom instrumentów informatycznych, 

ułatwiających doradcom zawodowym i innym specjalistom rynku pracy pracę z osobami poszukującymi pracy;
 J Młodzież i budowanie kariery – serwis poświęcony budowaniu kariery zawodowej, gromadzący wiedzą na temat 

sytuacji młodzieży na polskim i europejskich rynkach pracy, informacje o instytucjach wspierających w budowaniu 
kariery zawodowej, porady dotyczące ścieżek rozwoju itp. Serwis skierowany jest do pracowników instytucji rynku 
pracy, ale również dla osób młodych, wchodzących na rynek pracy.

W 2011 roku portal zanotował 350 tys. odwiedzin, 255 tys. unikalnych użytkowników i 650 tys. odsłon. Oznacza to kilku-
procentowe spadki względem ubiegłego roku (375 tys. odwiedzin i 265 tys. użytkowników w 2010), co należy tłumaczyć 
głównie zakończeniem finansowania portalu w drugiej połowie roku.

Budżet
Po ustaniu finansowania ze środków projektowych, praca portalu była kontynuowana w oparciu m.in. o środki własne 
oraz synergię z innymi środkami projektowymi. Natomiast od czerwca 2012 roku praca portalu będzie częściowo finan-
sowana ze środków Fundacji OSI (Open Society Institute) w ramach projektu realizowanego razem z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Rys. 4. Portal www.
bezrobocie.org.pl
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Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie 
mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu 
i wdrażaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych

 J czas realizacji: 1 listopada 2009 – 30 czerwca 2014 roku;

 J siedmiu partnerów krajowych;

 J beneficjenci projektu: jednostki samorządu terytorialnego;

 J publikacja Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych – wybór dobrych praktyk zagranicznych;

 J budżet: 28 236 248,89 zł (udział FISE: 2 552 205 zł);

 J finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz 
realizacji Strategii Lizbońskiej;

 J projekt systemowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Zespół projektu
Zespół menadżerski: Ewa Rościszewska, Ilona Gosk, Magdalena Huszcza
Pracownik merytoryczny: Anna Sikorska-Michalak, Katarzyna Jankowska, Karolina Zawadzka, Ewa Hevelke

Cel projektu
Projekt ma za zadanie wzmocnienie uczestnictwa obywateli w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych poprzez pro-
mowanie partycypacji publicznej. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest odpowiedzialna za stworzenie bazy 
dobrych praktyk oraz wydanie publikacji Atlas dobrych praktyk partycypacji publicznej na  podstawie zebranej wiedzy, 
dotyczącej zarówno procesów partycypacyjnych, jak i  konkretnych przedsięwzięć w  obszarach tematycznych objętych 
projektem.

Skład partnerstwa
Projekt jest realizowany przez partnerstwo siedmiu podmiotów:
 J Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (lider projektu);
 J Fundacji Instytut Spraw Publicznych;
 J Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL;
 J Fundacji Partnerstwo dla Środowiska;
 J Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
 J Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
 J Fundacji Fundusz Współpracy.

Działania w 2011 roku
W 2011 roku w ramach projektu:
 J Powstała baza dobrych praktyk z zakresu partycypacji obywatelskiej na stronie dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl. 

Znalazło się w niej 18 krótkich opisów zagranicznych przedsięwzięć (z pięciu planowanych) oraz dwa (z trzech pla-
nowanych) polskie przykłady (rewitalizacja gdyńskiej Chyloni i Strategia edukacji elementarnej w Głuchowie). Inna 
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niż zakładana liczba dobrych praktyk odzwierciedla skalę trudności w zakresie szukania przykładów partycypacji 
w kraju. Stosunkowo łatwiej jest znaleźć interesujące praktyki w Europie niż w Polsce. Zebrano materiał i rozpoczęto 
redakcję dwóch kolejnych tekstów (Fundusze sołeckie w Krzeszowicach oraz Program Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Dzierżoniowie).

 J Przygotowano film ilustrujący proces rewitalizacji w Gdyni (w dwóch wersjach: 15- i 4-minutowej), zorganizowano 
pokaz dla partnerów projektu i zespołu FISE, zebrano uwagi i po naniesieniu proponowanych poprawek zamiesz-
czono go na stronie dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl. Rozpoczęto prace nad kolejnym filmem dotyczącym 
Strategii edukacji elementarnej w Głuchowie. 

Budżet
Całkowity budżet projektu 28 236 248,89 zł (w tym budżet FISE: 2 552 205 zł). W roku 2011 ponieśliśmy wydatki w wy-
sokości 512 727,73 zł.

Rys. 5. Baza dobrych 
praktyk projektu 
Decydujmy razem 
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Projekt: Moja Polis 

MOJA 
POLIS
WWW.MO J A POLIS.PL

 J czas realizacji: czerwiec 2008 – kwiecień 2011;

 J czterech partnerów krajowych;

 J beneficjenci projektu: przedstawiciele samorządów lokalnych – w szczególności pełnomocnicy ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;

 J 15 cykli szkoleniowych dla 307 osób;

 J opracowany podręcznik oraz kurs e‑learningowy;

 J budżet: 3 034 310 zł (udział FISE: 606 690 zł);

 J finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Menadżer: Ewa Rościszewska
Pracownicy merytoryczni: Edyta Obłąkowska-Woźniak, Agnieszka Krupa, Karolina Zawadzka

Cel projektu
Celem projektu Moja Polis – interaktywny system monitoringu partnerstwa lokalnego i  aktywnych wspólnot lokalnych 
było wzmocnienie partnerstwa lokalnego – rozwój skutecznych mechanizmów partycypacji, w szczególności współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. Zadaniem FISE w ramach projektu 
było stworzenie koncepcji szkoleń w systemie blended-learning (e-learning połączony z tradycyjnymi spotkaniami war-
sztatowymi), a następnie zorganizowanie ich dla 300 urzędników gmin, którzy pragną poprawić współpracę z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, zwiększyć użyteczność rocznych planów współpracy oraz wykorzystać nowe narzędzia 
w analizie i diagnozie potrzeb lokalnych.

Skład partnerstwa

 J Stowarzyszenie Klon/Jawor (lider projektu)
 J Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 J Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
 J Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Działania w 2011 roku
Projekt został zakończony w kwietniu 2011 roku. W wyniku działań FISE w ramach projektu, w 2011 roku przeprowa-
dzono 2 dodatkowe cykle szkolenia „Budowanie współpracy w społeczności lokalnej” w systemie blended learning w wo-
jewództwach lubuskim i podkarpackim, do których zakwalifikowały się łącznie 42 osoby. Szkolenia ukończyło 36 osób, 
certyfikaty otrzymało 27 osób. Na potrzeby dodatkowych szkoleń dodrukowano materiały szkoleniowe (podręcznik oraz 
płytę CD).

Łącznie w ramach projektu przeszkolono 344 osoby (tj. 115% z zakładanych do przeszkolenia 300 osób), z czego certyfi-
katy ukończenia szkolenia otrzymało 277 osób.

Dodatkowo wydano w nakładzie 3 000 egz. publikację pt. Głos samorządu – budowanie współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, zbierającą najciekawsze wypowiedzi urzędników biorących udział w szkoleniach, fragmenty ich prac, two-
rzonych w ramach kursu e-learningowego. Publikacja była rozdystrybuowana wśród wszystkich urzędów gmin w Polsce.
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Budżet
Całkowity budżet FISE wynosi 606 690 zł. W roku 2011 ponieśliśmy wydatki w wysokości 437 436,61 zł. 

Dodatkowe działania realizowane w ramach 
działalności statutowej: Projekt Aktywna Europa

 J czas realizacji: luty – wrzesień 2011;

 J czterech partnerów (trzech polskich, jeden zagraniczny);

 J beneficjenci projektu: przedstawiciele instytucji europejskich, sektora bankowego, sektora publicznego, ekonomii 
społecznej i organizacji pozarządowych

 J międzynarodowa konferencja dla 227 osób;

 J budżet: 480 000 zł (udział FISE: 83 000 zł);

 J finansowanie: Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Fundacji Geremka, Ambasady Francji w Polsce i innych sponsorów

Dodatkową inicjatywą podjętą w ramach działań FISE była współorganizacja w dniach 7–8 września 2011 roku międzyna-
rodowej konferencji „Aktywna Europa” w Krakowie (działalność statutowa) oraz przygotowanie publikacji towarzyszącej 
konferencji – w ramach działalności gospodarczej (szczegóły w sekcji „Działalność gospodarcza”).

Celem konferencji było zintegrowanie przedstawicieli instytucji europejskich, administracji, sektora banków etycznych 
i alternatywnych, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej wokół tematu inkluzji społeczno-zawodowej grup 
wykluczonych, m.in. poprzez dedykowane im instrumenty finansowe. Rola FISE związana była zarówno z tworzeniem 
i konsultowaniem programu wydarzenia, listy gości i wsparciem organizacyjnym.

Skład partnerstwa

 J Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (lider)
 J Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 J Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
 J Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Projekt finansowany ze środków Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych, Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, Fundacji Geremka, Ambasady Francji w Polsce i innych sponsorów.

Budżet projektu: 480 000 zł (w tym budżet FISE 83 000 zł).
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D.
 

Działalność gospodarcza

FISE prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczając dochody z niej na działalność statutową. Głównym przedmiotem 
działalności gospodarczej jest działalność szkoleniowa. W części, jest ona realizowana, w ramach prowadzonej przez Fun-
dację niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego – Szkoły Przedsiębiorczości FISE, zgodnie z  przepisami prawa 
oświatowego, w części zaś (dotyczącej głownie zamówień publicznych, gdy brak jest możliwości spełnienia wymagań prawa 
oświatowego) ma charakter typowo usługowy. Oprócz tego w ramach działalności gospodarczej prowadzona jest sprzedaż 
publikacji i realizowane są inne specyficzne projekty pozyskiwane od zleceniodawców.

Działalność gospodarcza FISE

1. Działalność szkoleniowa

1.1 Szkoła 
Przedsiębiorczości FISE 

(działania na podst. 
przepisów oświatowych)

1.2 Szkolenia pozostałe, 
w tym  wizyty studyjne 

(działania na podst. zamówień)

2.1 Inne
(np. PKPP Lewiatan, 

Aktywna Europa)

2.2 Sprzedaż 
publikacji 

(Spadochron)

2. Inne rodzaje działaności

D.



1. Działalność szkoleniowa w 2011 roku

1.1 Szkoła Przedsiębiorczości FISE

H Szkoła 
Przedsiębiorczości

 J istnieje od 1994 roku, a od 2008 roku prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej;

 J posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 212K;

 J posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 
ewidencyjnym 2.14/00204/2009;

 J od początku istnienia szkoły przeszkolono ponad 14 300 osób, w tym ok. 6100 bezrobotnych i 7900 specjalistów 
rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i administracji publicznej;

 J dwadzieścia programów szkoleniowych z zakresu podnoszenia kompetencji specjalistów instytucji rynku pracy, 
jednostek pomocy społecznej, administracji publicznej, ngo oraz pracowników firm;

 J 28 400 porad dla osób bezrobotnych i rozpoczynających działalność gospodarczą;

 J na stałe współpracuje z kilkunastoma trenerami.

Menadżer: Przemysław Kozak
Zespół merytoryczny: Karolina Zawadzka

Specyfika szkoły
FISE od 4 maja 1994 roku prowadzi placówkę edukacyjną pod nazwą Szkoła Przedsiębiorczości, która została zarejestro-
wana w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, prowadzonej przez powiat warszawski, pod numerem 212 K. Od 
początku swojej działalności statutowej pomaga osobom poszukującym pracy w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Głównym kierunkiem działań szkoły od 2002 roku jest podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy: 
urzędów pracy, biur karier, centrów informacji i planowania kariery zawodowej, ochotniczych hufców pracy, lokalnych 
animatorów i liderów, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy. W 2011 roku kontynuo-
wana była strategia pozyskiwania nowych klientów z innych obszarów niż tylko publiczne służby zatrudnienia. W efekcie 
tych działań oferta szkoleniowa w większym stopniu uwzględniała potrzeby pracowników jednostek pomocy społecznej, 
administracji publicznej oraz biznesu. 

W 2011 roku pakiet szkoleniowy Szkoły Przedsiębiorczości FISE był kontynuacją programów z roku 2010. W sumie obej-
muje on obecnie 20 różnych szkoleń. Oprócz szkoleń otwartych Szkoła Przedsiębiorczości FISE w większym stopniu niż 
dotychczas starała się pozyskiwać zlecenia na szkolenia, startując w przetargach oraz odpowiadając na zapytania ofertowe. 
Obecnie przychody ze szkoleń pozyskiwanych w taki sposób stanowi główną część przychodów Szkoły Przedsiębiorczości.

Ponadto celem szkoły jest wspieranie realizacji projektów FISE, poprzez udostępnianie zasobów (programy szkoleniowe, 
trenerzy) lub budowanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnych projektów oraz generowanie zysku 
przeznaczanego na działalność statutową FISE.

W 2011 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowane były trzy szkolenia, na które prowadzony był otwarty 
nabór oraz jedno szkolenie dedykowane, realizowane na zlecenie. Oprócz tego Szkoła Przedsiębiorczości przeprowadziła 
na zlecenie Centrum Projektów Europejskich szkolenie z zakresu ekonomii społecznej, na zlecenie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Krakowie cykl szkoleń dla członków partnerstw obsługujących inwestorów w Małopolsce oraz na zlecenie 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej szkolenia pracowników jednostek pomocy i  integracji społecznej z  woje-
wództwa mazowieckiego.

Szkolenia otwarte w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE
Jedynym szkoleniem otwartym realizowanym w 2011 roku było szkolenie trenerów programu „Spadochron”.
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Pięciodniowe, licencjonowane szkolenie trenerskie ma na celu przygotowanie trenerów do prowadzenia programu „Spa-
dochron”, skierowanego do osób poszukujących pracy, zmieniających zawód bądź przekwalifikowujących się. W  2010 
roku odbyły się 3 takie szkolenia. Wzięło w nich udział 28 osób.

Szkolenia prowadziły: Katarzyna Bryczkowska, Ewa Warchoł, Bożena Janowska

Dane o uczestnikach na podstawie ankiet (liczba ankiet: 28):
 J Zatrudnienie: osoby pracujące – 93%, właściciele firm – 7%
 J Płeć: kobiety – 93%, mężczyźni – 7%
 J Wiek: 24–30 lat – 39%, 30–40 lat – 46%, 40–50 lat – 4%, powyżej 50 lat – 11%
 J Wykształcenie: wyższe – 96%, średnie ogólne – 4%

FISE prowadzi bazę rekomendowanych trenerów programu „Spadochron”. Przeszkolone przez nas osoby, aby znaleźć 
się w tej bazie, są zobowiązane do przeprowadzenia w roku kalendarzowym co najmniej jednego szkolenia metodą 
„Spadochron” oraz przesłania do FISE sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń. Baza rekomendowanych trenerów 
programu „Spadochron” jest aktualizowana raz na kwartał i zamieszczana na stronie www.fise.org.pl.

Wyszkoleni przez FISE trenerzy w 2011 roku przeprowadzili 55 programów „Spadochron” dla 617 osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Szkolenia organizowane były m.in. w powiatowych urzędach pracy, akademickich ośrodkach 
kariery oraz w organizacjach pozarządowych, a także w takich instytucjach jak ośrodki pomocy społecznej czy pry-
watne firmy.

Rys. 6. Roczna ocena szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE (2011 r.)
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1.2. Szkolenia pozostałe

Szkolenia realizowane na zlecenie

Szkolenie „Współpraca NGO”

Jednodniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez troje trenerów dla członków organizacji pozarządowych z Płocka, 
którego celem była poprawa współpracy między organizacjami trzeciego sektora w mieście. W szkoleniu realizowanym 
na zlecenie Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka wzięło udział 45 osób.

Szkolenia prowadzili: Katarzyna Bryczkowska, Magdalena Korczyk-Waszak, Przemysław Kozak.
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Szkolenia realizowane w ramach zamówień publicznych

1. Szkolenie „Ekonomia społeczna w PO KL”

Dwudniowe szkolenie dla pracowników Punktów Informacyjnych PO KL i Regionalnych Ośrodków EFS, którego celem 
było zapoznanie z dobrymi praktykami ekonomii społecznej – skutecznymi rozwiązaniami w zakresie realizacji tego ob-
szaru oraz warsztatem przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 7.2.2. W 2011 roku odbyło się jedno 
szkolenie, w którym wzięły udział 22 osoby. Drugie szkolenie z tego samego tematu odbędzie się w pierwszym kwartale 
2012 roku. 

Szkolenia prowadziła Karolina Cyran-Juraszek.

Szkolenie realizowane było na zlecenie Centrum Projektów Europejskich. Ewaluacji dokonywało CPE. Organizacja szko-
lenia i  praca trenera zostały ocenione wysoko – Szkoła Przedsiębiorczości będzie starała się o  referencje po realizacji 
drugiego szkolenia.

2.  Szkolenia z zakresu obsługi inwestora w procesie pozyskiwania kadr i outplacementu na zlecenie WUP 
w Krakowie

Pięciomodułowe szkolenia realizowane w trzech miastach Małopolski: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Uczestnikami 
szkoleń byli członkowie partnerstw na rzecz świadczenia usług dla inwestorów w Małopolsce.

Szkolenia obejmowały trzy grupy, przy czym uczestnicy w grupach mogli się zmieniać. Łącznie w  szkoleniach wzięło 
udział 105 osób.

Szkolenia z poszczególnych modułów prowadzili następujący trenerzy:

Moduł Kraków Nowy Sącz Tarnów
I. Jak wykorzystać atrakcyjność inwestycyjną regionu? Wojciech Jarczewski Maciej Huculak Maciej Huculak

II. Skąd zaczerpnąć informacje o potencjale regionu?
Antonina Michalska  
Marcin Węgrzyn

Antonina Michalska  
Marcin Węgrzyn

Antonina Michalska  
Marcin Węgrzyn

III. Jak zachęcić inwestora? Przygotowanie i prezentacja oferty. Beata Górska-Nieć Dawid Jarosz Dawid Jarosz

IV. Jak osiągnąć sukces w negocjacjach z inwestorem? Sebastian Wiecha Sebastian Wiecha Sebastian Wiecha

V. Jak wesprzeć pracodawcę w przeprowadzaniu zwolnień? Bartłomiej Piotrowski Bartłomiej Piotrowski Bartłomiej Piotrowski

Szkolenia realizowane były w ramach projektu WUP Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących 
kadry oraz usług outplacementowych. Zlecenie na szkolenia pozyskane zostało poprzez udział w przetargu. Ewaluacji szko-
leń dokonywał WUP w Krakowie. Organizacja szkoleń i praca trenerów zostały ocenione wysoko – Szkoła Przedsiębior-
czości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

3. Szkolenia z pięciu różnych tematów realizowane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Uczestnikami szkoleń byli pracownicy i wolontariusze jednostek pomocy i  integracji społecznej z województwa mazo-
wieckiego. Szkolenia realizowane były w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja 
w działaniu”. Zlecenie na szkolenia pozyskane zostało poprzez udział w przetargu.

 J  Dwudniowe szkolenie „Program Aktywności Lokalnej” obejmowało 4 grupy. Łącznie wzięły w nich udział 73 osoby.
Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy na temat PAL jako narzędzia aktywnej integracji, poznanie no-
wych metod animacji lokalnej oraz aspektów środowiskowej pracy socjalnej.
Szkolenia prowadziły: Izabela Rybka, Maria Łuszczyńska, Karolina Cyran-Juraszek.

 J  Dwudniowe szkolenie „Kontrakt socjalny” obejmowało 4 grupy. Łącznie wzięło w nich udział 89 osób.
Celem szkolenia było przedstawienie nowego podejścia do pracy socjalnej jako procesu rozwiązywania wraz z klien-
tem jego problemów z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.
Szkolenia prowadziły: Izabela Rybka, Renata Stańczyk.

 J  Trzydniowe szkolenie „Mediacje rodzinne” obejmowało 4 grupy. Łącznie wzięły w nich udział 83 osoby.
Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, istoty mediacji rodzin-
nych i komunikacji interpersonalnej.
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Szkolenia prowadziły: Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent.
 J  Trzydniowe szkolenie „Zarządzanie superwizją dla kadry zarządzającej”. Łącznie wzięły w nich udział 63 osoby.

Celem szkolenia było zwiększenie poziomu wiedzy kadry zarządzającej instytucjami pomocy społecznej w organizacji 
i prowadzenia superwizji na terenie jednostki pomocy społecznej.
Szkolenia prowadziły: Kamila Kostrzewska, Ewa Obuch-Woszczatyńska, Maria Łuszczyńska, Beata Dąbrowska.

 J  Trzydniowe szkoleni „Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Łącznie wzięły w nich udział 94 
osoby.
Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat nowatorskich, nowoczesnych form, metod, technik pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi.
Szkolenia prowadzili: Mikołaj Markiewicz i Andrzej Skrzypek
Ewaluacji szkoleń dokonywał MCPS. Organizacja szkoleń i praca trenerów zostały ocenione wysoko – Szkoła Przed-
siębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

4. Wizyta studyjna tunezyjskich liderów NGO

W 2011 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE była organizatorem wizyty studyjnej tunezyjskich liderów organizacji spo-
łecznych w Polsce.

Wizyta miała miejsce w dniach 18–25 listopada 2011 roku Wzięło w niej udział 35 osób. Jej zakres obejmował:
 J szkolenia
 J wizyty studyjne w polskich organizacjach pozarządowych
 J seminarium pt. „Forum współpracy polskich i tunezyjskich NGO”

Wizyta realizowana była na zlecenie Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Ewaluacji wizyty dokonywało MSZ. Organizacja szkoleń, wizyt studyjnych oraz seminarium zostały ocenione wyso-
ko – Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

2. Inne rodzaje działalności gospodarczej

2.1 Inne

Projekt legislacyjny dotyczący Aktywnych Polityk Rynku Pracy
W 2011 roku na zlecenie PKPP Lewiatan została przygotowana analiza przepisów i propozycja zmian ustawowych w za-
kresie Aktywnych Polityk Rynku Pracy.

Dokument koncepcyjny Propozycja nowych przepisów oraz zmian przepisów legislacyjnych obowiązujących w  obszarze 
Aktywne Polityki Rynku Pracy (ALMP) został przygotowany przez Ilonę Gosk i Joannę Tyrowicz. Na postawie tego doku-
mentu został opracowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorami 
propozycji zapisów ustawowych byli prawnicy Michel Ryba i Konrad Borowicz. Oba dokumenty zostały przekazane Za-
mawiającemu wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Projekt Aktywna Europa

W ramach współpracy Europejską Federacją Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA przy organizacji konferencji 
Aktywna Europa w  Krakowie (opisanej w  części dotyczącej działalności statutowej) pozyskaliśmy zlecenie na  wykona-
nie publikacji Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i  zawodowej, które zostało zrealizowane z  ramach działalności 
gospodarczej.
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2.2 Sprzedaż publikacji
W 2011 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 1116 egzemplarzy książek:
 J „Spadochron” materiały szkoleniowe – 1080 egzemplarzy
 J Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? – 36 egzemplarzy.

Budżet 

Przychody uzyskane w  2011 roku w  działalności gospodarczej to: 743 218,66  zł, koszty działalności gospodarczej: 
634 831,22 zł, zysk z działalności: 108 387,44 zł (rentowność 14,6%). 
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E.
 

Sprawozdanie finansowe 
za rok 2011

FISE prowadzi działalność gospodarczą.

Przychody uzyskane w 2011 roku: 
w tym:

 4 166 642,47 zł 

•	 dotacje i inne przychody z działalności statutowej:  3 395 332,01 zł 

•	 działalność gospodarcza  743 218,66 zł 

•	 odsetki uzyskane, inne  60,66 zł 

•	 pozost. przychody operacyjne (zwrot z ZUS za lata 1999-2011), inne:  28 031,14 zł 

Koszty poniesione w 2011 roku: 
w tym:

 4 099 793,08 zł 

•	 koszty administracyjne:  29 957,99 zł 

•	 koszty działań statutowych:  3 411 736,42 zł 

•	 koszty działalności gospodarczej:  634 831,22 zł 

•	 odsetki od kredytów, pożyczek:  19 054,00 zł 

•	 spisane należności, zaokrąglenia, różnice kursowe, inne:  4 213,45 zł 

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2011 roku:  
w tym:

 1 593 555,23 zł 

•	 umowy o pracę: 
 z tego:

 1 128 132,61 zł 

 – wynagrodzenia:  1 128 132,61 zł 

 –  premie za rok 2011:  – zł 

•	 umowy zlecenia, o dzieło:  465 422,62 zł 

 – w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej:  245 995,75 zł 

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu:  276 071,23 zł 

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 20 osób (17 osób na pełny etat, 1 w wymiarze 3/4 etatu, 2 
w wymiarze 3/5 etatu), w tym: prezesa zarządu, pierwszego wiceprezesa zarządu, dwóch członków zarządu. Zatrudnienie 
obejmowało 3 pracowników administracyjnych i 17 pracowników merytorycznych. 22 osoby to całkowita liczba pracow-
ników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 22 osoby zatrudnione były w poszczególnych miesiącach.

E.



Wartość aktywów i pasywów:  1 098 611,55 zł 

Zobowiązania: 
z tego:

 528 990,19 zł 

•	 podatek dochodowy od osób fizycznych:  24 139,00 zł 

•	 podatek dochodowy od osób prawnych:  3,00 zł 

•	 podatek od towarów i usług:  7 512,00 zł 

•	 zobowiązania ZUS:  37 677,83 zł 

•	 uzyskany kredyt (wraz z naliczonymi odsetkami)  – zł 

•	 pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe:  459 658,36 zł 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-11 i PIT-8A podatek od osób fizycznych, 
ZUS, VAT-7, CIT-8.

Podatek VAT został rozliczony za rok 2011 według okresów miesięcznych. Wykazana należność oraz zobowiązanie zgodne 
są z deklaracją oraz zostaną rozliczone. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.

W 2011 roku Fundacja nie zaciągała pożyczek natomiast stan wykorzystania kredytu na koniec roku wynosił zero.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunkach bankowych FISE w banku PBS ulokowane były środki pieniężne o łącznej 
wartości 745 832,61 zł.

W 2011 roku FISE posiadało następujące udziały, akcje:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 100 000,00 zł 

Razem 100 000,00 zł

W 2011 roku FISE wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość brutto):
urządzenia techniczne i maszyny 15 376,14 zł

inwestycja w obcym środku trwałym (lokalu biurowym) 211 171,29 zł

wyposażenie lokalu biurowego 44 287,98 zł

W maju 2012 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok. Generalnych nieprawidło-
wości nie znaleziono.

FISE od 2005 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, w ramach którego określone zostały wy-
tyczne, w formie procesów i procedur, dotyczące realizacji działań statutowych fundacji, jak i prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dodatkowo zapisy w systemie precyzują sposób zarządzania fundacją, nadzór nad dokumentacją i zapisami, 
ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, a  także sposób weryfikacji działalności fundacji (w  formie audytów we-
wnętrznych). Co roku jednostka certyfikująca Lloyd’s Register Quality Assurance Limited przeprowadza w fundacji audyt 
kontrolny, w ramach którego przedłużany jest certyfikat ISO. Ostatni audyt jednostki certyfikującej przeszliśmy pomyślnie. 

 

Magdalena Klaus 
Prezes Zarządu

 

Magdalena Huszcza 
Pierwsza Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Herbst 
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie zostało opracowane i podpisane przez nowy Zarząd. Od 1 kwietnia 2012 roku Ilona Gosk przestała pełnić 
funkcję Prezesa Zarządu. 
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