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Wstęp 

Poniższa publikacja jest piątą z cyklu sześciu opracowań przygotowanych w ramach projektu 

Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo- promocja ekonomii społecznej w powiecie 

świeckim”, którego głównym celem jest Promocja idei ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej wśród 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz 5 podmiotów (w tym 2 JST i 3 PES) z obszaru LSR do 31.07.2019. 

Dzięki prezentowanym publikacjom możliwe będzie poszerzenie grona odbiorców, którym 

zostaną przybliżone najważniejsze założenia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości 

społecznej.  

W pierwszej części przedstawione zostało pojęcie ekonomii społecznej, w tym jej specyfika i 

założenia. Ponadto wskazane zostały kluczowe instytucje działające na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

W części drugiej uwaga była skupiona na typach i rodzajach podmiotów ekonomii społecznej 

oraz przedsiębiorstw społecznych, które funkcjonują na obszarze Polski.  

Trzecia część przybliżała specyfikę spółdzielni socjalnych wraz z przedstawieniem przykładów 

tego typu podmiotów działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.  

W części czwartej przedstawiona została specyfika działalności pożytku publicznego w tym w 

szczególności prowadzonej poprzez podmioty w formie fundacji i stowarzyszeń. 

Poniższa publikacja przedstawia przykłady przedsiębiorstw społecznych w formie fundacji i 

stowarzyszeń działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przedsiębiorstwa społeczne w formie fundacji i stowarzyszeń – 

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 (również w formie 

fundacji, stowarzyszeń) 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. Z grona przedstawionych fundacji i stowarzyszeń 

warto zwrócić uwagę między innymi na poniższe przykłady: 

 

 

 Fundacja "TOSKANIA KOCIEWSKA" w Bochlinie (www.toskaniakociewska.pl) 

Fundacja prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie  Parku Krajobrazowego Doliny 

Dolnej Wisły. Oferuje organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkoleń, wizyt 

studyjnych. Świadczy usługi z zakresu promocji zdrowego stylu życia w tym m.in.: 

- wizyta w gospodarstwie, spotkania ze zwierzętami 

- warsztaty plastyczne: m.in. lepienie z gliny, kształcenie umiejętności manualnych poprzez 

wykonywanie prac plastycznych z naturalnych darów ziemi (liście, kamienie) 

- warsztaty kulinarne: krótki kurs pieczeni pizzy, chleba i ciasta 

- mini trekking z osłami, a nawet zorganizowane wycieczki piesze w towarzystwie osłów 

- spotkanie z leśniczym 

 

 Fundacja „Zielona Dolina” w Łopatkach Polskich 

Fundacja Zielona Dolina zajmuje się sprzedażą świeżej ryby. Ponadto świadczy usługi z 

zakresu turystyki i rekreacji 

- organizacja wycieczek, spotkań, zajęć rękodzielniczych 

- dostarczanie produktów do Klubów Seniora 

 

 

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


 

 

 Fundacja Makowo w Świeciu (www.fundacjamakowo.pl) 

Fundacja Makowo prowadzi Studio 27 - pracownię artystyczną, której przedmiotem 

działalności jest szycie artykułów dziecięcych (zabawek, poduszek, pościeli) oraz różnego 

rodzaju ozdób do wystroju domu. 

Jednym z głównych celów Fundacji jest poprawa dotychczasowych warunków 

mieszkaniowych i bytowych dzieci, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się 

w trudnej sytuacji. Stworzenie im własnego kącika do zabawy, nauki, snu… Życie w godnych 

warunkach daje dzieciom większe szanse i możliwości. Mobilizuje do pracy nad sobą, 

poprawia samoocenę, daje szansę lepszego rozwoju. Fundacja zajmuje się  dziećmi, które 

mieszkają w warunkach uwłaczających godności ludzkiej.   

 

 Fundacja PRO OMNIS w Bydgoszczy (www.proomnis.org.pl) 

Fundacja prowadzi dwie kuchnie cateringowe w Bydgoszczy oraz jedną w Toruniu, łącznie 3 

bistra. Statutowo prowadzi działania dla osób starszych. 

 

 Fundacja „Nocy i Dni” w Płonnem  

Fundacja świadczy usługi: księgowo-biurowe, organizacja urodzin dla dzieci, eventów dla 

seniorów, sprzedaż jedzenia z food tracka, przyjmowanie wizyt studyjnych w tematycznej 

wiosce Nocy i Dni, sprzedaż rękodzieła, usługi opiekuńcze. 

Wioska Nocy i Dni nawiązuje do pobytu w Płonnem Marii Dąbrowskiej. We wsi znajduje się 

Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej – gromadząca pamiątki po pisarce, pozostałości zabytkowego 

pałacu otoczonego parkiem dworskim, Góra Modrzewiowa – na której Dąbrowska pisała i 

malowała. Płonne było pierwowzorem Krępy z „Nocy i dni”.  

Podczas pobytu w wiosce można doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery „Nocy i dni”. W 

ofercie fundacja posiada: 

Zwiedzanie Płonnego pod opieką przewodniczki w stroju z epoki:  

 - Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej  

- Góra Modrzewiowa, na której pisarka malowała i pisała (pomnik przyrody) 

- park dworski i pozostałości pałacu 

- kościół z 1402 r. 

  

Warsztaty i wydarzenia artystyczne: 

- „Barwy nocy i dni” - warsztaty malarskie w plenerze – w miejscach, w których malowała 

Maria Dąbrowska 



 

 

- „Kapelusze Barbary”: warsztaty zdobienia kapeluszy, gotowe można zabrać ze sobą jako 

pamiątkę z wioski 

- „Walc od nocy do nocy” – warsztaty taneczne  

- warsztaty decoupage – ozdabianie motywem słońca i księżyca szklanych lampionów do 

świec 

- „Poezja na noce i dnie” – wieczorki poetyckie 

- uczta ziemiańska - w menu m.in. Nalewki Bogumiła, Rogaliki Barbary, Legumina Dziedzica, 

Szarlotka Fryderyka 

- sesja zdjęciowa dla pań w stroju Barbary na tle dworskiego parku 

 

 Fundacja Hodowców Białej Gęsi w miejscowości Wróble (www.polskabialages.pl) 

Usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna imprez plenerowych, promocja ekologicznego 

chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego mięsa, hafciarstwo. Głównym celem działania 

fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego 

mięsa i tłuszczu oraz promocja puchu i pierza od białych gęsi pozyskanego po uboju, które są 

produktami naturalnymi i posiadają najwyższą na świecie sprężystość. Propagujemy chów 

gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach w stadkach do 100 sztuk, żywionych 

gospodarskimi paszami oraz wypasanych swobodnie na pastwiskach i łąkach. Fundacja w 

tym zakresie prowadzi na szeroką skalę szkolenia i wykłady dla hodowców, oraz pośredniczy 

w nabyciu ekologicznych piskląt. Współpracujemy bardzo ściśle z Instytutem Zootechniki – 

PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, który od 53 lat prowadzi hodowlę gęsi Białej 

Kołudzkiej. Współpraca dotyczy badań naukowych w zakresie dobrostanu, jakości mięsa i 

tłuszczu ekologicznych gęsi oraz puchu i pierza odzyskanego po uboju ptaków. 

 

 Fundacja Vita Et Natura w Alejnikach (www.vitaetnatura.pl) 

Misją organizacji jest szerzenie świadomości ekologicznej oraz podejmowanie inicjatyw pro-

ekologicznych – „dbając o zdrowie dbasz o planetę, dbając o planetę dbasz o zdrowie”. 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

społeczeństwa, prowadzenie działalności pedagogicznej, edukacyjnej i informacyjnej, 

działalność szkoleniową, wspieranie i promocję organizacji, instytucji oraz 

przedsiębiorców. Motywuje do zmian w podejściu do ochrony środowiska naturalnego oraz 

ekologii. Dzięki podejmowanym działaniom, jednostkom współpracującym, ekspertom uczy, 

jak poprawić jakość życia, zadbać o najbliższe otoczenie  i stosować zasady 

odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. 

 

 



 

 

 Fundacja Rozwijalnia w Wąbrzeźnie 

Przedsiębiorstwo społeczne oferuje zajęcia jogi i relaksacji, zajęcia i warsztaty kreatywne, 

animacje dla dzieci, organizację urodzin. Prowadzi także sklepik charytatywny z pracami 

autorstwa osób niepełnosprawnych. 

 

 Fundacja Nowa Sztuka Wet Music w Bydgoszczy (www.wetmusic.pl) 

Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością kulturalną. Granie w różnych zespołach, 

komponowanie autorskiej muzyki, również dla teatru i filmu. Organizacja warsztatów dla 

dzieci i dorosłych, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Fundacja Nowa Sztuka Wet Music 

stwarza możliwość do współdziałania dla osób zainteresowanych kreatywnym działaniem w 

obrębie szeroko pojmowanej sztuki i twórczej praktyki. Udostępnia przestrzeń do spotkań, 

gdzie ludzie z różnych dziedzin aktywności zabierają się wzajemnie w zupełnie nowe rejony 

działania. Inicjuje sytuacje wzajemnej inspiracji, wspierania i wymiany doświadczeń, a bez 

względu na odległość geograficzną, zbliżać ludzi do siebie i prowokować do wymiany myśli. 

 

 Fundacja Wolna Wisła w Toruniu (www.wolnawisla.pl) 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie żeglugi i turystyki wiślanej. Organizuje rejsy i 

wydarzenia nadwiślańskie i rekonstruuje tradycje flisackie. Prowadzi działalność w zakresie 

remontów stolarskich oraz produkcji łodzi drewnianych. 

 

 Fundacja Zdrowego Życia w Toruniu (www.chwast.org) 

Chwast Prast vegetarian Bistro to kulinarny przejaw Toruńskiej Fundacji Zdrowego Życia - 

przedsiębiorstwa społecznego - powstałej, by kształtować humanitarne proekologiczne 

nawyki konsumenckie. Oferujemy autorską kuchnię roślinną. W naszych daniach znajdziesz 

dziko rosnące rośliny jadalne, a od nas dowiesz się więcej na temat ich historii i działania.  

Dzięki połączeniu świeżych lokalnych produktów i doskonałych przypraw odbędziesz z nami 

podróż w świat kulinarnych rozkoszy. 

 

 Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem (www.aktywizacjaiintegracja.com) 

FAI oferuje produkty rękodzielnicze, usługi profesjonalnego sprzątania, naukę angielskiego. 

Prowadzi także działalność szkoleniową, handlowo-usługową oraz obsługuje targowisko 

gminne w Nowem. 

 

http://www.chwast.org/


 

 

 Stowarzyszenie „Bądź aktywny” w Kamieniu Krajeńskim (www.badzaktywny.com.pl) 

Stowarzyszenie, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością, świadczy usługi cateringowe (np. 

dla całodobowych instytucji pomocy społecznej). 

 

 Stowarzyszenie Get Up w Bydgoszczy (www.getup.bydgoszcz.pl) 

Krzewienie kultury i sztuki w oparciu o muzykę, sztuki wizualne i multimedialne. PS oferuje 

kompleksową usługę organizacyjną i audio-wizualną dla zespołów muzycznych, firm, 

organizacji oraz osób fizycznych. 

 

 Stowarzyszenie Klinika Jeździecka w Lubczej 

Popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa, hipoterapia dla dzieci, 

dorosłych, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością. 

 

 Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki w Bydgoszczy (www.bydgoskiekajaki.pl) 

Działalność przedsiębiorstwa polega na promowaniu turystyki wodnej poprzez wypożyczanie 

sprzętu wodnego oraz organizację spływów kajakowych i integracji  na wodzie. 
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