
Decydując o zakupie usług i produktów 
najpierw widzisz markę. Marketingową 
narrację, która odwołując się do emocji 
i zmysłów,  

opakowuje produkt  
tak, że on sam staje się mniej ważny.
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W środku jest po prostu produkt. 
Zwyczajny. Jednak niektóre 
produkty i usługi kryją w sobie 

coś niezwykłego 
– wartości, dzięki którym 
proste rzeczy nabierają znaczenia. 



Każdy produkt i usługa ma swoją historię. 
Stoją za nimi ludzie, którzy go tworzą. 
Warunki pracy, otoczenie w jakim powstaje, 
wpływ jaki wywiera na lokalne środowisko. 

To wszystko ma znaczenie. 



Wartości, które kryją w sobie produkty 
i usługi przedsiębiorstw społecznych 
sprawiają, że na pozór zwyczajne rzeczy 

stają się niezwykłe. 
Mieszczą w sobie cząstkę dobra.



Zobacz, jak zwykli ludzie w niezwykłych 
firmach tworzą produkty i usługi, 
których wartość jest znacznie 

większa niż cena  
na etykiecie. 
Współpracując z przedsiębiorcami 
społecznymi, pomagasz budować  
lepszy świat. 



Przedsiębiorstwo
społeczne (PS)
celem przedsiębiorstw 
społecznych jest tworzenie

pozytywnej zmiany 
społecznej 
przy użyciu narzędzi biznesowych.

Zadaniem PS jest reinwestowanie 100% zysków w misję 
społeczną.  To najważniejszy powód, dla którego

warto zamawiać 
usługi i produkty 
przedsiębiorstw 
społecznych.

Biznes stając się kontrahentem PS może przyczyniać się do 
wzmocnienia własnej pozycji rynkowej poprzez budowanie 
wizerunku odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie 
biznesu, co pozytywnie wpływa na relację z lokalną 
społecznością. Przedsiębiorstwa społeczne mając stałych 
kontrahentów, czyli stabilne przychody, lepiej realizują 
swoją społeczną misję.

Przedsiębiorstw społecznych jest na Dolnym Śląsku 
niewiele. Tych, które najlepiej potrafią połączyć społeczną 
misję z realiami prowadzania biznesu i wysoką jakością usług 
jest jeszcze mniej. Tym bardziej zasługują one na uznanie 
i wsparcie. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi 
informacjami na temat najlepszych i najciekawszych 
(naszym zdaniem) przedsiębiorstw społecznych, a przede 
wszystkim do zamawiania usług i produktów, które oferują.



Ekonomia 
Wartości

W naszej broszurce podzieliliśmy war-
tości społeczne na pięć podstawo-
wych kategorii:

rozwój lokalny 
przedsiębiorstwo inwestuje zyski we wzmacnianie 
lokalnej społeczności, animuje działania poprawiające 
jakość życia ludzi w najbliższym otoczeniu

reintegracja społeczna
przedsiębiorstwo odbudowuje u osób wykluczo-
nych społecznie takie umiejętności, które pozwalają 
im uczestniczyć aktywnie i samodzielnie w życiu

środowisko naturalne 
przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do ochrony 
świata przyrody, opiekuje się zwierzętami, w produkcji 
przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju

tworzenie miejsc pracy 
przedsiębiorstwo zatrudnia osoby wykluczone z rynku 
pracy, tworzy warunki do pracy dla osób niepełno-
sprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych

edukacja i kultura 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność kulturalną 
i oświatową, przeznacza zyski na rozwój inicjatyw kul-
turalnych i edukację dzieci, młodzieży, osób starszych

PrzEdSiębiorStWo SPołEcznE 
Jak DZiała?

prowadzenie działalności 
gospodarczej

cel działania: integracja spo-
łeczna i zawodowa  (bezro-
botnych, niepełnosprawnych, 
wykluczonych itd.)

działalność w sferze pożytku 
publicznego 

reinwestycja zysków  (zysk nie 
jest dzielony między udziałow-
ców czy pracowników,  lecz 
finansuje reintegrację zawo-
dową i społeczną  lub działal-
ność pożytku publicznego  na 
rzecz społeczności lokalnej

zarządzanie na zasadach 
demokratycznych  lub z udzia-
łem ciała  konsultacyjno-dorad-
czego  w osobie pracowników 
lub interesariuszy  

ograniczone wynagrodzenia 
kadry zarządzającej

odpowiedzialność  za pracow-
ników  i warunki pracy

prowadzenie działań na rzecz 
reintegracji społecznej i zawo-
dowej członków i pracowni-
ków

współpraca i działania  na rzecz 
lokalnej społeczności

działalność w sferze  pożytku 
publicznego

łańcuch dostaw  i działalność 
gospodarcza  zgodna z zasa-
dami  społecznej odpowie-
dzialności  i zrównoważonego 
rozwoju

sprawnie działający biznes
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cele 
SPołecZne

Wrocławski Zakład
Aktywności zawodowej

Wrocławski Zakład aktywności Zawodowej pro-
wadzi działalność usługowo-wytwórczą w trzech 
branżach: gastronomicznej, poligraficznej i ogrod-
niczo-porządkowej. Podstawowym zadaniem 
WZaZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna 
zatrudnionych w zakładzie osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu znacznym 
i umiarkowanym, którzy stanowią minimum 70% 
pracowników. 

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową

konTakT
 Wrocław, ul. Litomska 10

 71 354 64 26
 biuro@zaz.wroclaw.pl

 www.zaz.wroclaw.pl

gastronomia: obsługa kateringowa, 
posiłki dla grup zorganizowanych, prowa-
dzenie stołówki osiedlowej

poligrafia cyfrowa: druk doku-
mentów, plakatów, ulotek i wizytówek, druk 
wielkoformatowy

ogrodniczo-porządkowa: 
prace ogrodnicze, pielęgnacja zieleni, 
utrzymanie porządku wewnątrz budynków, 
sprzątanie terenów zielonych

Kontrahenci WZAZ mają prawo do obniże-
nia wpłat na PFRON z tytułu niezatrudnia-
nia we własnej firmie osób niepełnospraw-
nych, zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych

SukceSy
WZAZ prowadzi działal-
ność nieprzerwanie od 
2008 roku, wypracowując 
stabilne relacje biznesowe 
z firmami i samorządem

Certyfikat Jakości Zakup 
Prospołeczny 2014
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cele 
SPołecZne

Spółdzielnia Socjalna

Panato

Spółdzielnia PanaTo to przedsiębiorstwo 
społeczne łączące lokalny rynek projektowy 
z ekologiczną produkcją. organizację two-
rzą trzy współpracujące ze sobą pracownie: 

•	 pracownia szycia – produkuje torby, ple-
caki i akcesoria reklamowe. 

•	 pracownia sitodruku – wykonuje 
nadruki na produktach reklamowych oraz pro-
wadzi pokazy i warsztaty sitodruku.

•	 pracownia kreacji – projektuje wizerunek 
firm i instytucji oraz grafikę 2+3D.

konTakT
  Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68A
  71 735 16 35
  biuro@panato.org
  www.panato.org
  facebook.com/ 
PracowniaPANATO

Wspieranie zatrudnienia 
osób z niepełnosprawno-
ściami i tworzenie miejsc 
pracy dla osób bezrobot-

nych
Wypracowane nadwyżki 
finansowe przeznaczane 
są na realizację działań 
społecznych, m.in. edu-
kację w zakresie ekonomii 
społecznej i ekologii oraz 
budowania społeczeństwa 

obywatelskiego 

reklamowa: produkcja toreb i plecaków 
reklamowych z nadrukiem (bawełna, len, tyvek, 
ortalion), projektowanie i produkcja notesów, teczek 
i organizerów kreatywnych. Produkty reklamowe 
o wysokiej jakości i oryginalnym wzornictwie

eventowa: prowadzenie warsztatów 
i pokazów sitodruku podczas eventów

SukceSy 

Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii 
Społecznej 2014, 2015, 2016 

Certyfikat Jakości „Zakup Prospo-
łeczny” 2016 

Nagroda Publiczności na Najlep-
sze Przedsiębiorstwo Społeczne 
w Polsce im. Jacka Kuronia 2015 
Nagroda Laureatów na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne w Pol-

sce im. Jacka Kuronia 2014
Nagroda „Pomysł na Rozwój” na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne w Polsce im. Jacka Kuronia 

2013
Dolnośląski Przedsiębiorca Spo-

łeczny 2013
Działalność w skali ogólnopolskiej 
oraz stawianie pierwszych kroków 
w eksporcie na rynku europejskim
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cele 
SPołecZne

Spółdzielnia socjalna
Arte

Spółdzielnia Socjalna arte świadczy usługi 
z zakresu budownictwa, pielęgnacji zieleni oraz 
w tworzeniu unikatowych, ręcznie malowanych 
wyrobów ceramicznych.
W ofercie posiadają również wykonywanie nadru-
ków na odzieży oraz materiałach tekstylnych. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia m.in osoby wyklu-
czone z rynku pracy z powodu bezdomności 
i uzależnień. Realizują działania na rzecz animacji 
lokalnej społeczności i przeciwdziałaniu ubóstwu.

Rehabilitacja zawodo-
wa osób bezdomnych 

i z uzależnieniami
Nieodpłatne prowadze-
nie świetlicy dla dzieci 

z rodzin ubogich
Wydawanie żywności

Organizacja paczek 
świątecznych

Wspieranie zatrudnie-
nia osób bezrobotnych 
i głęboko wykluczonych 

społecznie 

konTakT
 Bielawa, ul. Nowobielawska 5

 535 342 279
 biuro@arte.bielawa.pl

 www.arte.bielawa.pl 
 facebook.com/ARTEWSS

budowlana: remonty, rusztowania

porządkowo-pielęgnacyjna: 
zieleni, odśnieżanie, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, hal, przychodni i mieszkań

zdobnictwo ceramiki: ręcznie 
malowana ceramika

gadżety reklamowe: breloczki, 
podkładki, grafika na tekstyliach

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup Prospo-

łeczny” 2016
Dolnośląski Przedsiębiorca Społecz-

ny 2014
III miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Sudeckie Kryształy” 2014

Nagroda Publiczności 2014 oraz 6 
miejsce najlepszych przedsiębiorstw 

społecznych w Polsce
Nagroda Publiczności i Nagroda 
Laureatów na Najlepsze Przedsię-
biorstwo Społeczne w Polsce im. 

Jacka Kuronia 2015
Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii 

Społecznej 2015 i 2016
III Miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Dolnośląskie Gryfy” 2015

III miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Sudeckie Kryształy” 2015
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cele 
społeczne

Stowarzyszenie 
Wolimierz

Stowarzyszenie Wolimierz działa na rzecz odnowy 
wsi Wolimierz na Pogórzu izerskim. W 2010 r. 
powstał Plan odnowy miejscowości Wolimierz. 
Zapisana w nim wizja: „Wolimierz – zabytkowa 
wieś z ekomuzeum łużyckim i dobrze prosperu-
jącą bazą agroturystyczną, z przedsiębiorczymi 
mieszkańcami zintegrowanymi wokół twórczych 
inicjatyw” jest konsekwentnie wdrażana w życie.
Stowarzyszenie działa na rzecz utworzenia Wiej-
skiego ośrodka kultury, w którym mieszkańcy 
mogliby prowadzić stałą działalność edukacyjną 
i kulturalną oraz rozwijać ofertę turystyczną 
w ramach działalności odpłatnej pożytku publicz-
nego. Wolimierz to sztuka współdziałania i sztuka 
kreatywnego wypoczynku w bliskości dzikiej przy-
rody.

konTakT
  Wolimierz 120
  502 554 352
  stowarzyszenie@wolimierz.org
  www.wolimierz.org
  facebook.com/ 
wolimierz

Animowanie rozwoju lo-
kalnego, budowanie marki 

Wolimierza
Prowadzenie zajęć eduka-
cyjnych i kulturalnych dla 

dzieci i dorosłych
Dbanie o estetykę prze-
strzeni publicznej, nasadze-
nia krzewów, porządkowa-

nie terenów zielonych
Koordynacja wytwarzania 
produktu lokalnego – usługi 
agroturystyczne, pamiątki, 
artykuły spożywcze, warsz-

taty rękodzielnicze

eventowa: organizacja wyjazdów inte-
gracyjnych i eventów (MICE), połączonych 
z zajęciami edukacyjnymi i warsztatami kre-
atywnymi dla firm i grup zorganizowanych 
(do 100 miejsc noclegowych)

produkty lokalne: warsztaty rze-
mieślnicze; produkcja pamiątek, gadżetów, 
zajęcia edukacyjne

edukacja: organizacja wyjazdów wolon-
tariatu pracowniczego, szkoleń CSR, przed-
siębiorczości społecznej, marketingu wartości, 
organizacja wizyt studyjnych

SukceSy
Nagroda specjalna w konkursie 
Piękna Wieś Dolnośląska 2013 
za zachowanie ładu kulturowego 
i przestrzennego oraz aktywność 

społeczną
Wyróżnienie w konkursie Piękna 
Wieś Dolnośląska 2014 „Najlepszy 

start w Odnowie Wsi”
Wyróżnienie w konkursie Piękna 
Wieś Dolnośląska 2015 „Najlepsze 
przedsięwzięcie w Odnowie Wsi”
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cele 
społeczne

Spółdzielnia Socjalna
inicjatywa

Spółdzielnia Socjalna inicjatywa jest przedsiębior-
stwem społecznym oferującym usługi w zakresie 
organizacji imprez firmowych, plenerowych pik-
ników rodzinnych oraz warsztatów animacyjnych. 
inicjatywa dysponuje profesjonalnym sprzętem 
do realizacji różnorodnych działań artystyczno-
-rekreacyjnych.

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni
Aktywizacja społeczna 
osób z niepełnospraw-

nościami 
Animacja lokalna

Wolontariat

konTakT
 Polkowice, ul. Borówkowa 5a

 731 796 598
 biuro@inicjatywa.polkowice.pl

 www.inicjatywa.polkowice.pl
 facebook.com/inicjatywa.polkowice

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup 

Prospołeczny” 2016

eventowa: animacja społeczno-kultu-
ralna, rozrywka i edukacja podczas imprez, 
dmuchańce, mega-piłkarzyki, namioty ple-
nerowe, grill, maszyna do popcornu, stoły 
i krzesła plenerowe, chusta Klanzy, bańki 
XXL, nagłośnienie, stroje animacyjne
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cele 
społeczne

Spółdzielnia Socjalna
invest

Spółdzielnia Socjalna invest istnieje na rynku od 
2012 roku. oferuje usługi w zakresie sprzedaży 
i montażu: okien i drzwi PcV/aluminium, rolet 
wewnętrznych i zewnętrznych, bram garażowych 
oraz rynien, a także usługi remontowo-budow-
lane, rozbiórkowe i porządkowe. 

konTakT
  Nowa Ruda, ul. Zaułek 12
  74 814 34 80
  spoldzielnia.invest@op.pl
  www.spoldzielniainvest.pl

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup 

Prospołeczny” 2016

sprzedaż i montaż: okien i drzwi 
PCV i Aluminium, rolet wewnętrznych 
i zewnętrznych, bram garażowych, rynien

usługi remontowe: malowanie, 
panele podłogowe, płytki podłogowe i ścienne, 
gładzie, tynki, docieplenia

prace porządkowe: koszenie traw-
ników, żywopłotów, odśnieżanie, mycie okien, 
klatek schodowych pomieszczeń biurowych 
oraz mieszkań prywatnych
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cele 
społeczne

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni 
Edukacja artystyczna 

dzieci

konTakT
 Krośnice, ul. Kwiatowa 7

 71 384 66 19
 biuro@szklanyswiat.org

 www.szklanyswiat.org
 facebook.com/Spółdzielnia-Socjalna-

-Szklany-Świat-Bombki

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki 
z krośnic k. Milicza powstała w 2009 roku. Przed-
siębiorstwo zatrudnia wykwalifikowane osoby 
z wieloletnim doświadczeniem, które wytwarzają 
szklane ozdoby choinkowe tradycyjną metodą 
ręczną. W ofercie znajduje się kolekcja kilkudziesię-
ciu autorskich wzorów bombek, na których można 
nanieść dowolny wzór, np. logo firmy. Ponadto 
spółdzielnia wytwarza szklane wyroby dekora-
cyjne wnętrz, takie jak łabędzie, żurawie, bociany 
czy słynny regionalny karp milicki oraz prowadzi 
autorskie pokazy i warsztaty dmuchania szkła.

Spółdzielnia Socjalna 
Szklany Świat

SukceSy
Pierwsze miejsce w kon-
kursie na Najlepsze Przed-
siębiorstwo Społeczne  
Roku w Polsce im. Jacka 

Kuronia 2015

bombki choinkowe: produkcja 
i sprzedaż, ręcznie malowane, możliwość 
zamówienia własnych wzorów

edukacja: zwiedzanie fabryki bombek
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cele 
społeczne

Spółdzielnia Socjalna
błysk

Spółdzielnia Socjalna Błysk z Lubina od pięciu lat 
z powodzeniem utrzymuje czystość w obiektach 
handlowych oraz placówkach bankowych w Lubi-
nie, Głogowie i Polkowicach o powierzchni od 100 
do 2000 m2. oprócz oferty usług porządkowych 
Błysk świadczy usługi rekultywacyjne, współ-
pracując z największym w europie producentem 
trawników i muraw. aktualnie spółdzielnia zatrud-
nia kilkanaście osób z niepełnosprawnościami, dla 
których jest stałym i bezpiecznym miejscem pracy. 

konTakT
 Lubin, ul. 1 Maja 8B/1
  727 620 511
  spoldzielniasocjalnablysk@gmail.com
  www.blysk.lubin.pl
  facebook.com/ 
Spółdzielnia-Socjalna-Błysk

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 
spółdzielni; aktywizacja 
społeczna i zawodowa 
osób z niepełnospraw-
nościami i uzależnieniami
Działania na rzecz aktywi-
zacji osób starszych oraz 
propagowania solidarności 

międzypokoleniowej usługi porządkowe: profesjonalne 
czyszczenie i utrzymanie czystości w budyn-
kach i na zewnątrz

ogrodnicze: pielęgnacja terenów zie-
lonych

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup Pro-

społeczny” 2016
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cele 
społeczne

Centrum Integracji Społecznej

Gminy Kamieniec ząbkowicki

centrum integracji Społecznej Gminy kamieniec 
Ząbkowicki prowadzi działalność od 2013 roku. 
aktualnie ciS integruje społecznie i zawodowo 
blisko 60 osób bezrobotnych, które realizują 
zamówienia w trzech grupach usług: stolarskiej, 
porządkowej i gastronomicznej.

Aktywizacja zawodo-
wa osób bezrobotnych 

w regionie
Animacja lokalna po-
przez organizację imprez 
okolicznościowych dla 
społeczności lokalnej

konTakT
 Kamieniec Ząbkowicki, 

ul. Złotostocka 4
 74 81 73 967

 sekretariat@cis.kamzab.pl

usługi stolarskie: produkcja  ławek, 
huśtawek, mebli ogrodowych

usługi porządkowe: utrzymanie 
czystości terenów zielonych

usługi gastronomiczne: katering 
dla firm i na imprezy okolicznościowe

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup 

Prospołeczny” 2016
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Centrum Integracji Społecznej 
w Krosnowicach 

centrum integracji Społecznej w krosnowicach 
zostało utworzone przez Stowarzyszenie „edu-
kacja i Rozwój” w 2012 roku. organizacja anga-
żuje blisko 50 osób, w tym osoby długotrwale 
bezrobotne, które świadczą usługi w zakresie 
utrzymania porządku terenów zielonych oraz 
budynków. ciS współpracuje z dużym kontra-
hentem świadczącym usługi unieszkodliwia-
nia odpadów.

konTakT
  Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój

 Krosnowice 91
  BIURO – Kłodzko,  
ul. Wyspiańskiego 44

  eir.klodzko@wp.pl 

Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych w re-

gionie
Kształtowanie umiejęt-
ności pozwalających na 
pełnienie ról społecznych, 
Nabywanie umiejętności 
zawodowych oraz przy-

uczanie do zawodu, 
Uczenie umiejętności ra-
cjonalnego gospodarowa-
niapodsiadanymi środkami 

pieniężnymi

usługi porządkowe: sprzątanie 
placów, ulic, parkingów, chodników i innych 
miejsc publicznych, utrzymanie czystości 
w zakładach pracy wewnątrz i na zewnątrz

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup 

Prospołeczny” 2016
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Wspieranie zatrudnienia 
osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym

konTakT
 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 44

 74 647 00 58
 cis@gmina.klodzko.pl

 facebook.com/cisgminaklodzko

centrum integracji Społecznej Gminy kłodzko 
realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej 
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W ramach reintegracji zawodowej 
centrum prowadzi zajęcia w pięciu warsztatach: 
ogrodniczo-porządkowym, remontowo-porząd-
kowym, opiekuńczym, gastronomicznym, kra-
wieckim. Wypracowane podczas warsztatów pro-
dukty i usługi są oferowane firmom i instytucjom 
z regionu.

Centrum Integracji Społecznej 
Gminy Kłodzko

SukceSy
Certyfikat Jakości „Zakup 

Prospołeczny” 2016

usługi: ogrodniczo-porządkowe
remontowe i budowlane

usługi opiekuńcze: opieka nad 
osobami starszymi i dziećmi

gastronomia: katering

usługi krawieckie: produkcja i sprze-
daż drobnej galanterii, ozdób, indywidualne 
zamówienia
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Korzystaj z usług i produktów 
przedsiebiorstw społecznych  
 
Włączając je w łańcuch swoich dostawców 
wzmacniasz spójność społeczną i pomagasz  
ludziom w najtrudniejszej sytuacji

Przy zamówieniach publicznych 
stosuj klauzule społeczne, preferujące 
przedsiębiorstwa społeczne

Wspieraj PS swoją wiedzą i doświadczeniem 
w ramach wolontariatu pracowniczego

Lepszy świat zależy 
także od Ciebie
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Publikacja bezpłatna.

W publikacji „Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych” opisano przedsiębiorstwa 
społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które wytwarzają produkty i świadczą usługi na rynku.

Centrum Integracji Społecznej i Zakład Aktywności Zawodowej to podmioty ekonomii społecznej, które 
zachowują cechy przedsiębiorstwa społecznego, jednak w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym lub 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie prowadzą 
działalności gospodarczej, lecz działalność handlową, usługową lub wytwórczą.


