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Wstęp 

 

Poniższa publikacja jest pierwszą z sześciu opracowań, które zostały przygotowane w ramach 

projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w 

powiecie świeckim III edycja”. Jest to pierwsze z sześciu opracowań. Głównym celem 

projektu jest Promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 3 podmiotów (w tym 1 JST i 2 

PES) z obszaru LSR do 31.20.2021 roku. 

W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom 

najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.  

Opisane zostało pojęcie ekonomii społecznej, jej specyfika i założenia, typy oraz rodzaje 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, przybliżono specyfikację 

spółdzielni socjalnych, fundacji, a także stowarzyszeń. 

Publikacje zaprezentowane podczas II edycji projektu dotyczyły wybranych wiosek 

tematycznych z województwa kujawsko – pomorskiego. Szczegółowo zostały 

zaprezentowane następujące wioski tematyczne: Wioska Chlebowa w Janiej Górze,  

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Wioska Miodowa w Wielkim 

Mędromierzu oraz Wioska Mydlarska w Fiałkach. 

Publikacje przygotowane w ramach III edycji prezentują wybrane przedsiębiorstwa społeczne 

z województwa kujawsko – pomorskiego. Poniższa publikacja opisuje bardziej szczegółowo 

pierwsze z przedsiębiorstw w formie fundacji – Fundację Studio M6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Przedsiębiorstwa społeczne w formie fundacji i stowarzyszeń – 

wybrane przykłady w województwie kujawsko – pomorskim. 

 

Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu jako podmiot koordynujący ekonomię 

społeczną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na swojej stronie 

(www.es.rops.torun.pl) prowadzi bazę przedsiębiorstw społecznych działających w regionie. 

Można w niej znaleźć informacje dotyczące podmiotów w tym m.in. adres, dane kontaktowe 

(telefon, e-mail) oraz odnośnik do strony www prowadzonej przez dany podmiot.  

Spośród przedsiębiorstw, które można znaleźć na wyżej wspomnianej stronie na uwagę 

zasługuje między innymi Fundacja Studio M6. 

 

Fundacja Studio M6 

Fundacja Studio M6 działa na terenie Torunia już od 2017 roku, a powodem jej powstania 

była potrzeba ratowania kompleksu pięciu średniowiecznych kamienic mieszczących się przy 

ulicy Mostowej 6 w Toruniu.  

Toruński zespół staromiejski, wpisany w grudniu 1997 roku na 

Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 

UNESCO stanowi jedną z głównych atrakcji miasta.  

Kamienice przy Mostowej 6 ze swoją bogata historią, tą 

średniowieczną i tą współczesną, potrzebowały interwencji 

konserwatorskiej i opieki nad ich stanem. Zespół Fundacji 

podjął starania w celu rewitalizacji tej części miasta poprzez 

reintegrację lokalnej społeczności i angażowanie mieszkańców 

Torunia w misję tworzenia inkluzywnego i inteligentnego 

miasta. (http://www.studiom6.pl/ dostęp 05.09.2021). 

Fundacja, jako przedsiębiorstwo społeczne, wypracowany w ramach działalności 

gospodarczej zysk przeznacza na szeroko pojęty rozwój potencjału ludzkiego oraz dalsze 

inwestycje w ramach przestrzeni Mostowej 6.  

Sposób w jaki Fundacja prowadzi działalność został doceniony w 2020 roku.  

Fundacja otrzymała Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach 

Sukces Rynkowy oraz Najlepszy Pracodawca. 

Fundacja Studio M6 działa wielopłaszczyznowo. Prowadzi szereg projektów aktywizacji 

społeczno – zawodowej między innymi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

tworzy szereg kampanii społecznych propagujących coraz bardziej popularną filozofię  

Zero Waste. Ważnym elementem jest również działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

http://www.es.rops.torun.pl/
http://www.studiom6.pl/


  
 

 

w duchu ekonomii cyrkularnej, której zadaniem, w dużym skrócie, jest zredukowanie,  

a docelowo również wyeliminowanie, ilości powstających w gospodarce niewykorzystanych 

odpadów i nieużytków. 

Poniżej przedstawione jest kilka inicjatyw i projektów realizowanych przez Fundację Studio 

M6. 

 

 

PERS – kawiarnia społeczna 

W pierwszym roku działalności Fundacji 

powstał PERS – Przestrzeń Elementów 

Rzeczywistości Społecznej. Jest to 

kawiarnia społeczna, która powstała 

m.in. przy finansowym wsparciu Ośrodka 

Ekonomii Społecznej w Toruniu. W 

popularnym PERSie stworzono pięć miejsc pracy przeznaczonych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Obok utworzenia bezpiecznego miejsca pracy jednym z głównych 

celów, które przyświecały założycielom Fundacji było także przywrócenie funkcjonalności 

przestrzeni na Mostowej 6 właśnie poprzez otwarcie tam miejsca spotkań dla szerszego 

grona osób. 

W kawiarni PERS odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, wernisaże, koncerty,  

które cieszą się dużą popularnością. 

A tak opisują PERSa przedstawiciele Fundacji: 

Fundacja Studio M6 przedstawia PERS czyli Przestrzeń Elementów Rzeczywistości Społecznej.  

Skoro już znasz nasz sekretny skrót, wiedz, że to  miejsce inne niż wszystkie.  

Wspieramy odpowiedzialny społecznie biznes, a przy okazji promujemy różnorodność. 

Chcemy, żeby każdemu było tu miło i zwyczajnie. Co u nas znajdziesz? Kawę, kolorowe 

oranżadki i zieloniutką yerbę – wszystko po to, żeby Ci się tu dobrze spędzało czas na 

gapieniu się przez okno, pracy, spotkaniach i randkach. Chodzą plotki, że home made 

cytrynówka to cesarzowa PERS-a. U nas otwarte jest przez cały tydzień. W weekendy 

świętujemy wydarzeniami: a to vinyle, a to Dj-set, a to nocny targ albo pop-up store.  

Jeśli lubisz działać, wynajmiemy ci salę czy sprzęt. (http://ekonomia-spoleczna.com.pl/dobre-

praktyki/tbd-4-3/ dostęp 05.09.2021).  

 

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/dobre-praktyki/tbd-4-3/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/dobre-praktyki/tbd-4-3/


  
 

 

 

Delikatesy i ART - SHOP 

Pandemia Covid – 19 miała bardzo duży wpływ na całe społeczeństwo i gospodarkę,  

w tym także na działalność Fundacji Studio M6, która w dużej mierze opierała się na 

prowadzeniu kawiarni PERS. Lockdown skutecznie tę działalność uniemożliwiał, a ponieważ 

dla Fundacji los osób zatrudnionych w PERSie zawsze był, i nadal jest, bardzo ważny, 

postanowili oni dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.  

Fundacja Studio M6 zajmuje się przede wszystkim rewitalizacją zabytków. Rewitalizujemy 

przede wszystkim poprzez tworzenie przedsiębiorczości społecznej i tak stworzyliśmy 

kawiarnię w 2017 r. – mówi wiceprezes fundacji Artur Kaniecki. – Jak przyszła pandemia,  

to po pierwszym szoku, który trwał dwa-trzy dni, 

wiedzieliśmy, że musimy się przeorganizować, bo nasza 

główna działalność, czyli kawiarnia, przestała funkcjonować. 

(https://tylkotorun.pl/wyjatkowe-firmy-w-trudnych-czasach-

jak-epidemia-wplynela-na-przedsiebiorstwa-

spoleczne/?fbclid=IwAR31pZlb6YXIEGZv8a0_ul6XR3uv_TbTt

McBk549TF7VpRjbf_CFcb_XZxc dostęp 05.09.2021).                          

                                                                                                                           

https://www.facebook.com/perskawiarnia 

Tak właśnie przestrzeń kawiarni społecznej prowadzonej przez Fundację, została zmieniona 

na sklep spożywczy, warzywniak w duchu Zero Waste, a także Art – Shop, miejsce promujące 

lokalnych artystów. Sklep i art – shop na dobre wpisały się w krajobraz Mostowej 6 i po 

ponownym otwarciu kawiarni dla gości, działają dalej. 

 

Manufaktura Mostowa 6 

Fundacja Studio M6 prowadzi także Manufakturę Mostowa 6, czyli sklep, w którym znaleźć 

można oryginalne akcesoria codziennego użytku. W sklepie online kupić można szelki dla 

psa, fartuchy, torby czy nerki.  Tworzone są one w pracowni rzemieślniczej, każdy przedmiot 

jest wyjątkowy, a zysk ze sprzedaży w całości przeznaczany jest na aktywizację społeczno – 

zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Na stronie Manufaktury znaleźć można taki opis działalności: Dążymy do tego, aby łączyć 

potencjał kreatywny i zawodowy osób wśród lokalnej społeczności, a jednocześnie wyznaczać 

nowe standardy pracy i reintegracji społecznej. (https://www.manufakturam6.com/ dostęp 

05.09.2021) 

 

https://tylkotorun.pl/wyjatkowe-firmy-w-trudnych-czasach-jak-epidemia-wplynela-na-przedsiebiorstwa-spoleczne/?fbclid=IwAR31pZlb6YXIEGZv8a0_ul6XR3uv_TbTtMcBk549TF7VpRjbf_CFcb_XZxc
https://tylkotorun.pl/wyjatkowe-firmy-w-trudnych-czasach-jak-epidemia-wplynela-na-przedsiebiorstwa-spoleczne/?fbclid=IwAR31pZlb6YXIEGZv8a0_ul6XR3uv_TbTtMcBk549TF7VpRjbf_CFcb_XZxc
https://tylkotorun.pl/wyjatkowe-firmy-w-trudnych-czasach-jak-epidemia-wplynela-na-przedsiebiorstwa-spoleczne/?fbclid=IwAR31pZlb6YXIEGZv8a0_ul6XR3uv_TbTtMcBk549TF7VpRjbf_CFcb_XZxc
https://tylkotorun.pl/wyjatkowe-firmy-w-trudnych-czasach-jak-epidemia-wplynela-na-przedsiebiorstwa-spoleczne/?fbclid=IwAR31pZlb6YXIEGZv8a0_ul6XR3uv_TbTtMcBk549TF7VpRjbf_CFcb_XZxc
https://www.manufakturam6.com/


  
 

 

 

Społeczna Agencja Pośrednictwa dla Bydgoskiego Przedmieścia 

Społeczna Agencja Pośrednictwa jest to usługa lokalna z obszaru pomocy społecznej.  

SAP oferuje bardzo szerokie wsparcie w zakresie pośrednictwa w najmie oraz wsparcie w 

pozyskaniu zatrudnienia.  

Społeczna Agencja Pośrednictwa dla Bydgoskiego 

Przedmieścia  

jest to projekt realizowany przez Fundację Studio M6, 

skierowany do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, 

do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także do 

osób, które nie mają wystarczającej wiedzy z zakresu 

możliwości dochodzenia swoich praw i rozwiązywania 

problemów w zakresie warunków mieszkaniowych. . 

Siedzibą Społecznej Agencji Pośrednictwa od sierpnia 

2021 stał się lokal przy ulicy Mickiewicza 112 w Toruniu. 
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