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Lista uczestników grupy roboczej ds. aktualizacji planu opracowującej Raport za 2017 rok  

z realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego na lata 

2016-2020 

 

 

 

1. Małgorzata Franczak - Członek Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

2. Witold Gałuszka - Kierownik Wydziału Integracji Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy, 

3. Jadwiga Góralewicz - Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji 

4. Mirosława Hamera - sekretarz zarządu/Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, 

5. Stanisław Kamiński - Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

6. Łukasz Kasprzak – Kierownik Działu Programowania Funduszy Europejskich Wydział Koordynacji 

Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

7. Zenon Matuszko - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej 

8. Sławomir Wieteska  - Prezes Fundacja „Jagniątków” 

9. Ewa Wójcik - Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej 

 

Przedstawiciele z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej: 

1. Izabela Łuków - Zastępca Dyrektora DOPS 

2. Magdalena Macura - Kierownik Działu Funduszy Unijnych 
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Wprowadzenie 

 

Raport  powstał na podstawie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 przyjętego w dniu 15.11.2016 r. przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. Wyznaczone w ramach RPRES cele, działania  

i wskaźniki określone zostały dla trzech obszarów priorytetowych. Działania planowane są  

z uwzględnieniem horyzontu czasowego 2016-2020, czyli obecnej perspektywy programowej  

w Polsce oraz zawierają założenia i kierunki działań na okres 2014-2020.  

 

Cel główny RPRES: 

 
 

Zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach 2016-2020 
 

Cel główny realizowany jest w oparciu o 3 Priorytety: 

 

Priorytet 1: EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY  I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

Priorytet 2: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

Priorytet 3: STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I 

PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  

 

W ramach Priorytetów określono 13 celów szczegółowych. Do każdego z celów przyporządkowano 

odpowiednie działania i wskaźniki, które monitorowane były w ramach pracy grupy roboczej ds. 

aktualizacji planu działającej przy DKRES. 

 

Za monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie regionu, zgodnie  

z założeniami RPRES dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 odpowiada Samorząd 

Województwa poprzez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Monitoring Programu wykonywany 

jest przez cały okres wdrażania Programu, w celu zapewnienie zgodności realizacji Programu z 

założeniami i określonymi celami. Ponadto monitoring wykorzystywany jest do bieżącego 

wykrywania nieprawidłowości i trudności oraz ich korygowania. 

 

Cel główny dla Priorytetu 1: 

 

Zwiększenie udziału ES w kształtowaniu oraz realizacji polityki społecznej i rynku pracy  

w województwie dolnośląskim.  
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Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych przez PES. 

2. Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy  

społecznej i ES. 

3. Zwiększenie roli PES w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. 

 

Cel główny dla Priorytetu 2:  

 

Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES. 

2. Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES. 

3. Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań formalnoprawnych.  

4. Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES. 

5. Zwiększenie wykorzystania walorów lokalnych na rzecz ES. 

 

Cel główny dla priorytetu 3: 

 

Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ekonomię społeczną.  

2. Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie.  

3. Podniesienie wiedzy i  umiejętności  z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród  kadr OWES 

oraz PES. 

4. Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES.   

5. Budowanie pozytywnego wizerunku ES.   
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Regionalny  Program Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego 2016-2020 ma 

charakter dokumentu programowego ujmującego całościowo problematykę sektora ekonomii 

społecznej jako istotnego elementu regionalnej polityki w zakresie zatrudnienia  

i integracji społecznej. Dokument w swoich założeniach operacyjnych: 

-  określa wizję sieci usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych  

w województwie dolnośląskim 

- wzmacnia promocję rozwoju sektora ES, 

- koordynuje działania adresowane do sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, 

finansowane z różnych źródeł (fundusze strukturalne, środki budżetu państwa, środki JST) 

 Dążenie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn  

w wieku 24-64 lat m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych  

i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz integrację legalnych migrantów.  

 Wspieranie włączenia społecznego zwłaszcza przez ograniczenie ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego co najmniej 20 milionów obywateli. 

Monitoring Programu polega na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji  

o przebiegu procesu realizacji Programu rozwoju z myślą o podjęciu działań korygujących. Sposób 

zbierania  danych, zakres badań oraz zakres raportu określany został przez grupę ds. aktualizacji 

planu działającą przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Monitorowanie realizacji 

Programu odbywa się poprzez badanie stopnia osiągnięcia wskaźników. W prezentowanym Raporcie 

przedstawione zostały wartości wskaźników zarekomendowanych przez członków grupy ds. 

monitorowania planu  zgodnie z harmonogramem monitoringu na rok 2017. 

 

Spotkania grupy roboczej ds. aktualizacji planu odbywają się 4 razy do roku. Spotkania mają na celu: 

- opracowanie i weryfikację planu monitoringu realizacji RPRES, 

- oceny postępu prac nad uzyskaniem poszczególnych wskaźników realizacji Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim(2016-2020), 

-  określenie harmonogramu i częstotliwości monitoringu poszczególnych wskaźników, 

- uściślenie zakresu i źródła pozyskania danych. 

 

Monitorowanie realizacji Programu odbyło się w oparciu o następujące źródła uzyskania danych: 

1) W zakresie danych zastanych korzystano m.in. z danych Urzędu Statystycznego, REGON, KRS, 

raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Sprawozdania z realizacji w 2017 roku Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 

2014-2017,danych zbieranych przez DOPS w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, PFRON 

oraz OWES (w ramach sytemu sprawozdawczości). Nawiązano również współpracę  

z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w celu uzyskania danych dla 

województwa dolnośląskiego w zakresie współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym, 

uwzględniające formy współpracy JST z NGO w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Bardzo istotnym źródłem informacji o rozwoju Ekonomii Społecznej były dane 

uzyskane w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
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gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym. 

2) W celu uzyskania brakujących danych skierowano pisma do Urzędu Statystycznego w Krakowie 

dotyczące organizacji non-profit oraz do Dolnośląskiego Oddziału PFRON. 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim jest aktualizacją: 

Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 

oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim do 

roku 2020.zgodnie z uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. W programie 

przedstawiona została wizja rozwoju ekonomii społecznej w regionie poprzez określenie wskaźników 

i rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest istotne dla Samorządu Województwa. Program 

zawiera propozycje konkretnych działań, które mają prowadzić do osiągnięcia rozwoju ekonomii 

społecznej w województwie dolnośląskim.   
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Wykaz skrótów 

 

CIS / Centrum Integracji Społecznej 

DOPS / Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

DPES / dolnośląski podmiot ekonomii społecznej 

EFRR /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EFS / Europejski Fundusz Społeczny  

ES / ekonomia społeczna 

JOPS/ jednostka organizacyjna pomocy społecznej  

JST / jednostka samorządu terytorialnego 

KIS / Klub Integracji Społecznej 

KPRES / Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

NGO / organizacje pozarządowe 

OPS / Ośrodek Pomocy Społecznej 

OWES / Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PES / podmiot ekonomii społecznej 

PS / przedsiębiorstwo społeczne 

PUP / Powiatowy Urząd Pracy 

ROPS / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

RPO / Regionalny Program Operacyjny 

RPRES / Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  

SODiR /  System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON 

SZOOP / Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

WRES / Wojewódzka Rada Ekonomii Społecznej 

WRPDES/ Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie 

dolnośląskim (2012-2020) 

WTZ / Warsztat Terapii Zajęciowej 

ZAZ / Zakład Aktywności Zawodowej 

ZSMRES / Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym 

(GUS). 
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Słownik 

 

Ekonomia społeczna (ES) - zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów 

niepublicznych oraz CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów, WTZ-ów, ukierunkowana na realizację celów społecznie 

użytecznych, gdzie wypracowany zysk, o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku 

publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora 

finansów publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostek wyżej wymienionych. 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) - podmioty niepubliczne, oraz CIS-y, KIS-y i WTZ-y prowadzące 

działalność na rzecz celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest 

przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla 

zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych, chyba, że są organem prowadzącym 

jednostki wyżej wymienione. 

Instytucje otoczenia ES - podmioty prywatne i publiczne, które w zakresie swojej działalności 

współpracują z podmiotami ekonomii społecznej lub je wspierają.  

Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii Społecznej (OWES) - instytucja zajmująca się kompleksowym 

wspieraniem istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej oraz osób 

zainteresowanych ich uruchomieniem. Świadczy usługi prawne, księgowe, marketingowe, prowadzi 

doradztwo i szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 

społecznej, wspiera i inicjuje rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz gospodarki społecznej, opartego 

na współpracy samorządu lokalnego i organizacji, promuje ekonomię społeczną i zatrudnienie w tym 

sektorze. Wspiera osoby fizyczne i prawne zakładające spółdzielnię socjalną poprzez doradztwo, 

przyznawanie środków finansowych i wsparcie pomostowe, pomaga w poszukiwaniu 

długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych. 

Instytucje rynku pracy - podmioty działające na rzecz rynku pracy zgodnie 

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Instytucje pomocy społecznej - podmioty działające w obszarze polityki społecznej wymienione  

w ustawie o pomocy społecznej. 

Organizacje pozarządowe - podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na 

osiąganie zysku. 

Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS) - podmioty działające  

w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - podmioty 

działające w oparciu o ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Spółdzielnia Socjalna - podmiot działający w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych. 

Laboratorium Ekonomii Społecznej - sesje seminaryjne z udziałem przedstawicieli środowisk, 

instytucji publicznych oraz pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej  

w województwie, w ramach których wypracowane zostały założenia WRPDES. 

 

 

 

 



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2017 

 

St
ro

n
a 

9
 

Diagnoza społeczno-gospodarcza 

 

Przedstawiona diagnoza opiera się o „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

dolnośląskiego w 2017 r.”1 w opublikowanego 21.05.2018 r. przez Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu. 

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE położone jest w południowo-zachodniej części Polski i graniczy  

z trzema województwami: lubuskim, wielkopolskim i opolskim oraz z Czechami i Niemcami. Zgodnie  

z zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa, województwo dolnośląskie dzieli 

się na gminy (169 jednostek, w tym 35 gmin miejskich, 78 gmin wiejskich i 56 gmin miejsko-wiejskich) 

oraz na powiaty (26 jednostek) i miasta na prawach powiatu (4 miasta). Ponadto, przez agregację 

jednostek szczebla powiatowego wyodrębniono następujące podregiony: 

 podregion jeleniogórski (obejmujący powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, 

kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra), 

 podregion legnicko-głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. 

Legnica), 

 podregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,  

m. Wałbrzych), 

 podregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, 

wołowski, wrocławski), 

 podregion miasto Wrocław. 

 

TENDENCJE OGÓLNE 

 

W końcu 2017 r., ludność województwa dolnośląskiego liczyła 2917 tys. (5. lokata wśród 

województw). Odnotowano niewielki wzrost rzeczywisty ludności (w skali roku o 13.3 tys. osób) 

spowodowany saldem migracji wewnętrznych (Dolny Śląsk jest na 5 miejscu pod względem 

dodatniego salda migracji wewnętrznych na pobyt stały), przy jednoczesnym  ujemnym przyroście 

naturalnym (-1.3 na 1000 ludności). Na 1 km2 powierzchni województwa dolnośląskiego przypadało 

przeciętnie 146 osób (wobec 123 osób w Polsce), plasując województwo, niezmiennie od ponad 7 lat, 

na 4. miejscu w kraju. Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym zwiększeniu uległa liczba 

mieszkańców wsi (szczególnie w strefie podmiejskiej) – o 4 tys. osób, a zmniejszeniu liczba 

mieszkańców miast – o 0,2 tys. osób. Nastąpił również dalszy niewielki wzrost wartości mediany 

wieku i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o postępującym starzeniu się 

ludności. Od sześciu lat liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest większa niż liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W 2017 r. zawarto 13,9 tys. nowych związków małżeńskich, tj. tyle samo co rok 

wcześniej (po obserwowanej w zeszłym roku wzroście, po utrzymującej się przez kilka lat tendencji 

spadkowej). Niepokojący jest wzrost współczynnika zgonów niemowląt (liczony na 100 urodzeń 

żywych), który w 2017 r. wyniósł 4,26 (w 2016 – 3,82). Pozytywnym zjawiskiem był odnotowany w 

skali roku wzrost liczby urodzeń żywych niemowląt z 11,15 tys. w 2016 r. do 11,24 tys. w 2017r., przy 
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jednoczesnym wzroście liczby zgonów (o 6,5%). Poziom dzietności kobiet nadal nie gwarantował 

prostej zastępowalności pokoleń; utrzymał się okres „depresji urodzeniowej”. Podobnie jak w latach 

wcześniejszych przyrost naturalny był ujemny. W 2016 r. ubytek ludności z tytułu ruchu naturalnego 

wyniósł 3,6 tys. osób. W przeliczeniu na 1000 ludności kształtował się na poziomie minus 1,25 (w 

2016 r. – minus 1,1). Utrzymało się dodatnie saldo migracji ludności na pobyt stały. Nadwyżka 

zameldowań nad wymeldowanymi z pobytu stałego wyniosła 2783 osób (wobec 2809 osób w 2016 r. 

Systematyczna poprawa sytuacji w zakresie umieralności korzystnie wpływa na wydłużanie długości 

życia. W 2016 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzn wynosiło 74 lata, a dla kobiet – 81 lat i pół 

roku (wobec odpowiednio70 lat dla mężczyzn i 79 lat dla kobiet w 2005 r.). 

 

POWIERZCHNIA, LICZBA I ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI 

Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. województwo dolnośląskie obejmowało obszar 19,9 tys. km2, 

czyli 6,4% terytorium kraju (7. miejsce wśród województw). Największym obszarowo polskim 

województwem jest niezmiennie województwo mazowieckie (35,6 tys. km2, tj. ponad półtorakrotnie 

większe od dolnośląskiego),a najmniejszym – opolskie (9,4 tys. km2, tj. stanowiące blisko połowę 

województwa dolnośląskiego).Największymi dolnośląskimi powiatami były kłodzki – 1,6 tys. km2 oraz 

bolesławiecki – 1,3 tys. km2 (zajmujące odpowiednio 8,2% oraz 6,5% ogółu powierzchni 

województwa), a najmniejszymi – miasta na prawach powiatu: Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra – 

odpowiednio 56 km2, 85 km2 i 109 km2 (0,3%, 0,4% i 0,5%obszaru województwa). Na obszarze 

województwa dolnośląskiego w końcu 2017 r. mieszkało 2902,5 tys. osób, co stanowiło 7,6% 

populacji Polski. Pod względem liczby ludności województwo dolnośląskie plasowało się nadal na 5. 

miejscu w kraju, po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Do 

największych pod względem liczby mieszkańców powiatów na Dolnym Śląsku należały: m. Wrocław 

(w końcu 2017 r. 638,586 tys. osób, stanowiących 22,0% ogółu ludności w województwie), kłodzki 

(160,5 tys. osób, tj. 5,6%) i świdnicki (158,4 tys. osób, tj. 5,5%). Natomiast najmniejszą liczbą ludności 

wyróżniały się powiaty: górowski (35,5 tys. osób, tj. 1,2% ogółu ludności), milicki (37,1 tys. osób, tj. 

1,3%) i strzeliński(44,0 tys. osób, tj. 1,5%).W 2017 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, 

zarejestrowano w skali roku dalszy, niewielki ubytek rzeczywisty ludności. W porównaniu do stanu  

z końca 2016 r. zaludnienie województwa zmniejszyło się o 0,2 tys. osób, tj. o 0,02%, a w porównaniu 

do 2010 r. – o 13,7 tys. osób, tj. o 0,5%. W przekroju województw wzrost liczby ludności na 

przestrzeni roku miał miejsce, tylko w 7 województwach, mianowicie w: mazowieckim, pomorskim, 

małopolskim i wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim i lubuskim, a w pozostałych 9 

województwach (w tym w dolnośląskim) odnotowano ubytek rzeczywisty liczby ludności. Na Dolnym 

Śląsku w ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców miast, a zwiększa się 

liczba mieszkańców wsi (szczególnie w strefie podmiejskiej). W dniu 31 XII 2017 r. stan ludności 

miejskiej wynosił 1999 tys. osób tj. o 5 tys. mniej niż przed rokiem i o 38,5 tys. mniej niż w 2010 r. 

oraz o 55,2 tys. mniej niż w 2005 r. Odmienny proces miał miejsce w środowisku wiejskim. W skali 

roku na wsi liczba mieszkańców zwiększyła się z 901,6 tys. osób według stanu z końca 2016 r. do 

poziomu 903 tys. osób, według stanu z końca 2017 r. czyli o 4 tys., tj. o 0,7% (w porównaniu do 2010 

r. liczba ludności wiejskiej uległa zwiększeniu o 29 tys., a w porównaniu do 2005 r. – o 69,5 tys. 

Zatem, w ciągu 2017 r. na dolnośląskiej wsi średnio na 1000 ludności przybyło 5 mieszkańców, a w 

dolnośląskich miastach – ubyło 3 mieszkańców (w 2016 r. - ubyło też 3 mieszkańców). Województwo 

dolnośląskie wyróżnia się na tle pozostałych województw wysokim poziomem urbanizacji, 
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wyrażonym udziałem ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności. Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. 

na obszarze województwa znajdowało się 91 miast, których ludność stanowiła 68,9% ogółu 

mieszkańców województwa – co dawało, podobnie jak w latach wcześniejszych, drugie miejsce w 

kraju (po województwie śląskim – 77,0%). W Polsce odsetek ludności miejskiej wynosił 60,1%. W 

ogólnej liczbie 91 dolnośląskich miast dominowały małe miasta do 10,0 tys. mieszkańców (54 

jednostki). W 2016 r. nadal najmniejszymi miastami były: Wleń (1,8 tys.) i Lubomierz (2,0 tys.) z 

powiatu lwóweckiego oraz Prusice z powiatu trzebnickiego (2,2 tys.). Największymi dolnośląskimi 

miastami, liczącymi ponad 100 tys. mieszkańców, były nadal 3 miasta: Wrocław (638,6 tys.), 

Wałbrzych (113,6 tys.) i Legnica (100,3 tys.).Miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. osób 

to: Jelenia Góra (80,1 tys.), Lubin (72,9 tys.),Głogów (68,2 tys.) oraz Świdnica (57,8 tys.). 

W zdecydowanej większości miast, w porównaniu do stanu z końca 2016 r., wystąpił spadek liczby 

ludności, szczególnie w przypadku miast położonych w południowej części województwa. Podobnie 

jak w latach wcześniejszych, wzrost liczby ludności w skali roku odnotowano głównie  

w miastach podregionu wrocławskiego, położonych w odległości do 40 km od centrum Wrocławia.  

 

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA  

 

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano ubytek rzeczywisty ludności, ale roczne tempo 

ubytku było wolniejsze niż obserwowane w latach 2011-2015, natomiast większe niż w 2016. W skali 

roku liczba ludności uległa zmniejszeniu o 0,07%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców ubyły 

7 osoby (w 2016 r. ubyło 2 osób na 10 tys. ludności). Zmniejszenie liczby ludności było spowodowane, 

podobnie jak w latach wcześniejszych, głównie ujemnym przyrostem naturalnym. Ubytek rzeczywisty 

ludności odnotowano również w miastach, natomiast na wsi liczba ludności uległa zwiększeniu. Na 

rynku pracy umocniły się pozytywne tendencje zapoczątkowane w 2013 r. Przeciętne zatrudnienie w  

sektorze  przedsiębiorstw w 2017 r. wyniosło 478,8 tys. było wyższe o 4,5% w porównaniu z 2016 r., a 

w relacji do 2010 r. zwiększyło się o blisko 13,6%. Bilans bezrobotnych w 2017 r. kształtował się 

korzystnie – w ciągu roku w urzędach pracy zarejestrowano mniej bezrobotnych niż wyrejestrowano 

z ewidencji (o blisko 17,2 tys. osób). Wskaźnik płynności bezrobocia (relacja liczby wyrejestrowanych 

bezrobotnych do bezrobotnych zarejestrowanych) kształtował się na poziomie 112,6% (w latach 2014 

i 2015, 2016 odpowiednio wyniósł 116,9%,i 112,1%, 110,5%). W porównaniu do 2016 r. odnotowano 

mniejszy napływ do bezrobocia (o 14,2%) oraz mniejszy odpływ z ewidencji bezrobotnych (o 11,2%), 

jednocześnie większą liczbę oferowanych przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej (o 23,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2017 r. kształtowała się na 

poziomie 5,7% i była niższa o 0,9 p. proc. niż w kraju oraz o 1,6 p. proc. niż w grudniu poprzedniego 

roku. W porównaniu do grudnia 2010 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie niższym o 

blisko 7,4 p. proc. Odnotowana w końcu 2017 r. stopa bezrobocia była najniższą wielkością na 

przestrzeni ostatniej dekady. 

 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. 

potwierdziły korzystną sytuację na rynku pracy. W porównaniu do analogicznego kwartału 2016 r. 

zanotowano m.in. zmniejszenie liczby aktywnych zawodowo, w tym szczególnie osób bezrobotnych 

(o 28,8%) przy jednoczesnym wzroście liczby biernych zawodowo. W roku 2017 nastąpił wzrost 

wartości wskaźnika zatrudnienia i współczynnika aktywności zawodowej. Zmniejszyło się obciążenie 

osób pracujących osobami niepracującymi, które od 2016 r., po raz pierwszy od 2010 r., kształtowało 
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się w  województwie na poziomie niższym niż w kraju (838 osoby niepracujące na 1000 osób 

pracujących w woj. dolnośląskim wobec 864 osób w Polsce)  

Rynek pracy  

 

W 2017 r. pod względem przeciętnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw województwo 

dolnośląskie zajmowało piąte miejsce w kraju, po województwach: mazowieckim, śląskim,  

wielkopolskim i małopolskim. Udział województwa w przeciętnej liczbie zatrudnionych w kraju 

wyniósł, podobnie jak przed rokiem, 8,0% (w 2010 r. – 7,8%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw w 2017 r. w województwie dolnośląskim wyniosło 478,8 tys. osób i było wyższe niż w 

2016 roku o 16,6 tys. osób, tj. o 3,6%. W kraju przeciętne zatrudnienie wyniosło 6017,1 tys. i 

zwiększyło się o 256,9 tys., tj. o 2,8% (wobec wzrostu o 2,8% w 2016 r.). W porównaniu do 2010 r. 

przeciętne zatrudnienie w województwie wzrosło o 13,6%, a w kraju o 12,0%. 

 

Bezrobocie rejestrowane 

 

Rok 2017 był piątym rokiem z rzędu, w którym w województwie dolnośląskim wystąpił spadek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku. W końcu grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 68,8,0 tys. i była niższa o 17,2 tys. 

(tj. o 20,0%) niż przed rokiem. W porównaniu z końcem grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się o 81,5 tys. Osób (tj. o 54,2%). W Polsce liczba bezrobotnych w skali roku zmniejszyła 

się o 19,0% (wobec spadku o 14,6% w 2016 r.), a w relacji do 2010 r. była niższa  

o 44,7%. W porównaniu z grudniem 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich 

powiatach województwa dolnośląskiego. Największy spadek zanotowano w powiatach: wałbrzyskim 

(o 5,5%), lwóweckim (o 4,0%) kłodzkim (o 3,5%), kamiennogórskim  i złotoryjskim (o 2,9%) oraz 

dzierżoniowskim (o 2,6%) W województwie dolnośląskim, podobnie jak w kraju i w większości 

województw, wśród bezrobotnych większość stanowiły kobiety. Ich liczba była o 16,4% niższa niż rok 

wcześniej, jednak ich udział zwiększył się – stanowiły 54,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

(przed rokiem 52,9%). Bezrobotnych mężczyzn było mniej niż rok wcześniej o 22%, a ich udział 

zmniejszył się o 1,3 p. proc. Bezrobocie nadal dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych. W końcu 

grudnia 2017 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Ich 

udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 25,4%% i w ciągu roku zwiększył się o 0,2 p. proc. W 

skali roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku 35-44 

lata (wzrost o 1,4 p. proc.) oraz 55 lat i więcej (spadek o 1,3 p. proc.). Większość bezrobotnych 

rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby o relatywnie niskim poziomie 

wykształcenia. Przeważały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił odpowiednio 30,7% i 26,9% (w 

końcu grudnia 2016 r. – 30,9% i 27,4%). Problemy ze znalezieniem pracy miały również bezrobotne 

osoby z wykształceniem wyższym, których liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 16,6%, natomiast ich 

udział w ogólnej liczbie bezrobotnych był większy o 0,5 p. proc. (wyniósł 12,5%).2 
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„Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2016 r.” opublikowanego 

19.05.2017 r. przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 
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Powody korzystania z pomocy społecznej 
 

Z informacje wskazanych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej3 wynika, że w 2017r. najwięcej 

rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie otrzymało wsparcie z ubóstwa, 

niepełnosprawności lub długotrwałej i ciężkiej choroby. Było to odpowiednio 38.634 rodzin z powodu 

ubóstwa, 31.433 rodzin wobec niepełnosprawność oraz 30.350 rodzin dla których powodem 

korzystania ze świadczeń była długotrwała i ciężka choroba. Z powodu ubóstwa skorzystało z pomocy 

społecznej blisko 53% rodzin otrzymujących wsparcie, co stanowi o 4% niższy poziom w stosunku do 

roku poprzedniego. W miastach na prawach powiatu wskaźnik ubóstwa wynosił w roku oceny – 59% 

(spadek o 8 % do roku poprzedniego). Ubóstwo i bezrobocie od lat zaliczane były do głównych 

powodów korzystania ze wsparcia oferowanego przez system pomocy społecznej, w roku 2016 nadal 

utrzymuje się ta tendencja (w porównaniu z rokiem 2015). Ubóstwo i bezrobocie są wskazywane jako 

główne przyczyny korzystania ze wsparcia, jednak rośnie znaczenie niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby jako powodów korzystania z pomocy społecznej. Udział osób 

korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców województwa można zmierzyć za 

pomocą wskaźnika deprywacji lokalnej, który wyraża stosunek liczby osób w rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej do liczby mieszkańców gmin w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. Pozytywny jest fakt, że wskaźnik ten systematycznie maleje i wynosi odpowiednio 

59,07 w roku 2014, 53,74 w roku 2015 i 47,73 w roku 2016 i 41,85 w 2017. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
„Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku2017”, DOPS 

czerwiec 2018 
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Dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej. 

 

Jednym z podstawowych zadań stojących przed współczesną polityką społeczną jest przeciwdziałanie 

oraz walka z wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania koncentrują się na tej grupie 

społecznej, która w wyniku różnorodnych deficytów znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji 

społeczno-zawodowej tj. osoby z niepełnosprawnością, z uzależnieniami, bezdomne czy długotrwale 

bezrobotne. Z jednej strony realizuje się działania zaradcze służące zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb m.in. poprzez wypłacanie świadczeń socjalnych, z drugiej zaś coraz większy nacisk kładzie się 

na aktywną politykę zatrudnieniową, która ma służyć włączeniu społecznemu i zawodowemu grup 

zagrożonych marginalizacją społeczną. W Polsce wśród podmiotów gospodarki społecznej, oprócz 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, znajdują się 

jednostki reintegracyjne, których celem jest świadczenie usług integracji społeczno-zawodowej, takie 

jak centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS) – działające w oparciu o Ustawę 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)  działające 

w oparciu o Ustawę 27 sierpnia 1997 z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), które w systemie prawnym funkcjonują 

już od 1991 w oparciu o Ustawę z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, a następnie o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Bazując na przyjętej na potrzeby niniejszego opracowania definicji ekonomii społecznej „Ekonomia 

społeczna - zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów niepublicznych 

oraz CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów, WTZ-ów, ukierunkowana na realizację celów społecznie użytecznych, 

gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego  

z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów 

publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienione”  

 

podmiotami ekonomii społecznej są : 

 spółdzielnie: 

 spółdzielnie socjalne w tym spółdzielnie socjalne osób prawnych 

 spółdzielnie pracy; 

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych 

 centra integracji społecznej; 

 kluby integracji społecznej 

 zakłady aktywności zawodowej; 

 warsztaty terapii zajęciowej; 

 spółki non-profit 

 organizacje pozarządowe (w pojęciu organizacji pozarządowych, mieszczą się stowarzyszenia 

i organizacje społeczne, fundacje oraz ochotnicze straże pożarne, które posiadają osobowość 

prawną i z punktu widzenia niniejszego opracowania stanowią PES).  
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Tabela 1. Rozkład liczbowy PES w podziale na subregiony (stan na 31.12.2017r.) 

Podmiot Ekonomii Społecznej 
Subregion 

wrocławski  
i m. Wrocław 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
jeleniogórski 

spółdzielnie socjalne 
36  

(w tym 3  
w likwidacji) 

42 
(w tym 4  

w likwidacji) 

11 
(w tym 1  

w likwidacji) 

11 
(w tym 1  

w likwidacji) 
w tym spółdzielnie socjalne osób 

prawnych 
2 2 - 1 

spółdzielnie pracy 
25 15 5 9 

spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych 8 5 3 3 

centra integracji społecznej 1 5 - - 

kluby integracji społecznej 1 3  2 

zakłady aktywności zawodowej 2 2 - 2 

warsztaty terapii zajęciowej 9 13 13 11 

spółki non-profit 1 - 3 - 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

W powyższym zestawieniu zostały uwzględnione tylko spółki non profit, które utworzone zostały w 

ramach wsparcia OWES lub przez podmioty ekonomii społecznej, bez udziału  

w spółce sektora publicznego.   

Organizacje pozarządowe 

 

Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na koniec 2017 r. osobowość prawną 

posiadało 11 765 organizacji pozarządowych 

- 8525 stowarzyszeń,  

- 2 497 Fundacji  

- osobowości prawnej nie posiadało 507 organizacji pozarządowych 

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiada 870 organizacji pozarządowych (wzrost o 43 w 

stosunku do roku 2016) . 4 

Trzeba pamiętać, że są to dane dotyczące wszystkich organizacji pozarządowych zarejestrowanych w 

województwie dolnośląskim, z których część nie prowadzi aktywnie swojej działalności. Według 

danych GUS5 w roku 2016 liczba aktywnych organizacji sektora organizacji non-profit w 

województwie dolnośląskim wynosiła 6,9 tys., w tym ok. 2 tys. w samym Wrocławiu.  Ze względu 

na dostępność danych w Raporcie posłużono się zarówno danymi z 2017, 2016 i 2015 roku. 

                                                           
4Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 
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Mapa 1. Liczba badanych organizacji non-profit aktywnych w 2016 r. według województw 

 

 

 

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz 

samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne. Data publikacji 27.12.2017 r. 

Tabela 2. Działalność organizacji non-profit w roku 2015 i  2017 w województwie dolnośląskim 

rok Współpraca z administracją publiczną, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, w tym: 

 

 

Współpraca z 

instytucjami  

publicznymi 

Współpraca z podmiotami 

komercyjnymi 

Współpraca z organizacjami 

sektora non-profit 

2015 80,5% 32,1% 58,8% 

2017 80,4% 32,5% 51,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
6
 

W 2017 roku 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji no-profit współpracowało z innymi 

podmiotami, o 1,1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Najczęściej były to instytucje publiczne 80,4%, w 

drugiej kolejności inne organizacje non-profit – 51,8% najrzadziej natomiast – 32,5%  z podmiotami 

komercyjnymi. Organizacje non-profit nie zawężały swojej współpracy tylko do jednego rodzaju 

                                                           
6 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-
sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html; Współpraca organizacji 
non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. data publikacji 27.12.2018 GUS 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
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podmiotów: 26,7% współpracowało wyłącznie z instytucjami publicznymi, 1,6% ograniczało się do 

podmiotów komercyjnych i 3,8% współpracowało jedynie wewnątrzsektorowo. Współpracę z 

organizacjami non-profit i z instytucjami publicznymi wskazywało 24,2%. Organizacje pozarządowe 

jako główny cel nawiązywania współpracy z sektorem publicznym wskazywały możliwość pozyskania 

środków finansowych (64,5%) oraz wsparcie rzeczowe (50,5%) np. użyczenie lokalu na 

preferencyjnych warunkach (41,8%). W przypadku współpracy wewnątrzsektorowej istotna była 

wymiana doświadczeń pracowników i wolontariuszy, a także rozszerzenie kontaktów  integracja 

środowiska lokalnego. W celu przedstawienia struktury organizacji no-profit w województwie 

dolnośląskim posłużono się danymi z roku 2016, ze względu na ich dostępność. Z wstępnych 

informacji uzyskanych od GUS wynika, że wahania w tym zakresie w poszczególnych latach są 

stosunkowo niewielkie, dlatego też prezentowane dane są wystarczające, aby poznać tendencje w 

rejonie.  

Wykres 1. Struktura badanych organizacji sektora non-profit województwa dolnośląskiego w roku 2016 r. 

według głównej dziedziny działalności  

tys. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rodzaje pracy, z której korzystały organizacje oraz struktura osób  świadczących pracę na rzecz 

organizacji w województwie dolnośląskim w roku 2016. 

Większość badanych organizacji, zarówno w 2014 jak i 2016 roku r., działała wyłącznie w oparciu  

o pracę społeczną. Brak korzystania z płatnego personelu deklarowało 64% z nich. (w porównaniu do 

danych ogólnopolskich jest to wynik o 3 p. proc. wyższy). W pozostałych organizacjach, czyli takich, 

które korzystały z pracy płatnej, umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) 

stanowiły zdecydowaną większość w stosunku do zatrudnienia etatowego.  

 
Wykres 2. Liczba organizacji w tys. z uwzględnieniem organizacji posiadających płatny personel w 
województwie dolnośląskim  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 3. Struktura organizacji ze względu na osoby świadczące pracę na rzecz organizacji (po lewej) w 
województwie dolnośląskim w 2016 r. 
Wykres 4. Podział podmiotów non-profit ze względu na formę zatrudnienia personelu (po prawej) w 
województwie dolnośląskim w 2016 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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W roku 2016 jedynie 42,3% organizacji zatrudniała płatny personel,  z czego  66% tylko na podstawie 

umów cywilnoprawnych – 2,1 tys., a 34% na podstawie umowy o pracę - 0,9 tys.  

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o pracę  na dzień 31.12.2016 r. – 10,1 tys. 

- w tym kobiety 7,8 tys. – 77,4% 

- w tym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 5,6 - tys. 

- w tym osoby, dla których jednostka stanowiła główne miejsce pracy 88,1% 
 

Wykres 5. Struktura zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w organizacjach ze względu na płeć (po lewej) 
w roku 2016 województwie dolnośląskim 
Wykres 6. Struktura zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  w organizacjach ze względu 
niepełnosprawność (po prawej) w roku 2016 województwie dolnośląskim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jak wynika z przedstawionych danych sektor non – profit opiera się głównie na pracy społecznej 

zarówno członków organizacji, jaki i osób niebędących członkami. Większość badanych organizacji  

w 2016 r., działała wyłącznie w oparciu o pracę społeczną. Brak korzystania z płatnego personelu 

deklarowało 64% z nich. W pozostałych organizacjach, czyli takich, które korzystały z pracy płatnej, 

umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.)stanowiły zdecydowaną większość  

w stosunku do zatrudnienia etatowego. Sektor non-profit charakteryzuje się również dużą 

feminizacją, gdyż kobiety stanowią ponad 75% personelu zatrudnionego na umowę o pracę. 

 

Tabela 2.  Zmiany w strukturze zatrudnienia w sektorze non-profit w latach 2014 – 2016 województwie 

dolnośląskim 

ROK 2014 2016 Wzrost 

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o pracę na 

dzień 31.12. danego roku. 

- w tym kobiety 

- w tym osoby, dla których jednostka stanowiła główne 

źródło utrzymania 

9,5 tys. 

84% 

7,2 tys. 

10,1 tys. 

88,1% 

7,8 tys. 

6,3% 

4,9% 

8,3% 

Średnia liczba osób zatrudnionych na umowę  

o pracę na dzień 31.12. danego roku 
10 10,2 2% 

Średnia liczba osób zatrudnionych na umowy 10 9 -10% 

76% 

24% 

kobiety mężczyni

55% 

45% 

osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

osoby bez orzeczonej niepełnosprawności
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ROK 2014 2016 Wzrost 

cywilnoprawne 

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

w etatach 
8,1 tys. 8,9 tys. 9,9% 

Średnia liczba etatów przypadająca na organizację 

zatrudniającą na podstawie  stosunku pracy 
8 8,5 6,5% 

Ogółem osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne 

- w tym osoby, dla których jednostka stanowiła główne 

źródło utrzymania  

- w tym kobiety 

24,5 tys. 

 

1,6 tys. 

13 tys. 

25,2 tys. 

 

1,8 tys. 

13,2 tys. 

2,9% 

 

12,5% 

1,5% 

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, *dane dotyczą osób zatrudnionych w sektorze non-profit: stowarzyszenia i podobne 

organizacje społeczne, Fundacje, Społeczne podmioty wyznaniowe oraz samorząd gospodarczy i zawodowy  

 

Przedsiębiorstwa społeczne 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016 r: 

 

Przedsiębiorstwo społeczne – to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  
 
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową 
w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność 
kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której 
celem jest:  
i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych 
osób:  

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:  

 osób bezrobotnych lub  

 osób z niepełnosprawnościami, lub  

 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym, lub  

 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 stawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  
o spółdzielniach socjalnych, lub  

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego; 

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem 
w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego  
w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej  
i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co 
najmniej 30%;  
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b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako 
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność 
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania 
przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu  
w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 
podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;  
d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie;  
e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną co 
najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. A 
 

W ramach usług wsparcia ekonomii społecznej na terenie województwa powstały w sumie 32 nowe 

podmioty (spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit), z których 25 otrzymało 

dotacje na utworzenie miejsc pracy. Ponadto 15 istniejących PES/PS otrzymało środki na utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy w podmiocie. 

 
Tabela 3. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy - subregion wrocławski i m. Wrocław (stan na koniec 2017r.) 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"NORI" 

ul. Wałbrzyska 10/31, 52-314 Wrocław, 
 

Mała gastronomia, usługi 
cateringowe, onigiri - japońskie 
przekąski 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
PANATO SITO 

ul. Jedności Narodowej 68A, 50-258 
Wrocław 
sitodruk@panato.org 

Sitodruk, wytwarzanie produktów 
papierniczych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

WSW 
ul. Mostowa 10, 56-120 Brzeg Dolny 
 

Prace remontowo-budowlane 

FUNDACJA ZNACZNIE 
WIĘCEJ 

ul. Krzywoustego 310a, 51-312 
Wrocław 
kawiarniastarapiekarnia@gmail.com 

Prowadzenie kawiarni stara 
piekarnia, catering zewnętrzny, 
ceramika, szycie 

STOWARZYSZENIE 

CENTRUM ROZWOJU 

NAUKI I BIZNESU 
ul. Szybowcowa 42/26, 54-130 Wrocław 

Roboty budowlane związane z 
wnoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 

STOWARZYSZENIE 

TRYCHOLOGII PIĘKNE  

ZDROWE WŁOSY 

ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław 
 

Trychologia, działalność 
paramedyczna 

STOWARZYSZENIE 

„TWORZYMY” ul. Miernicza 6 /5, 50-435 Wrocław 

Programowanie, projektowanie 

materiałów graficznych 



 Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2017 

 

 

St
ro

n
a 

2
2

 

 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

STOWARZYSZENIE 

„CENTRUM FIZJOTERAPII I 

SPORTU” 

ul. Życzliwa 13C, 53-030 Wrocław 

 

Usługi fizjoterapeutyczne, trening 

personalny 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

Tabela 4. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy- subregion  wałbrzyski (stan na koniec 2017r.) 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

STOWARZYSZENIE "W-
AKCJI" 

ul. 11 listopada 6a, 58-340 Głuszyca 
stowarzyszenie.wakcji@gmail.com 

Produkcja wyrobów ciastkarskich  
i ciastek (pierniki) 

STOWARZYSZENIE 
JEDYNAK 

ul. Główna 149/5, 58-312 Stare 
Bogaczowice  
jedynak@wp.eu; sudeckiestow@o2.pl 

Usługi gastronomiczne 

STOWARZYSZENIE DOBRY 
FACHOWIEC 

ul. Stanisława Staszica 1 /4, Boguszów 
Gorce 
info@ekosdf.pl 

Specjalistyczne roboty budowlane 

CENTRUM MEDYCYNY 
BICOM GABINETY 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

pl. św. Małgorzaty 1-2 /36B,  58-100 
Świdnica 
gabinet@bicomgabinety.pl 

Działalność paramedyczna 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
PERFEKT 

Zaułek 12,  57-400 Nowa Ruda 
spoldzielnia.perfekt@onet.pl 

Wykonywanie wykończeniowych 
robót budowlanych  

STOWARZYSZENIE 
NIKOLAUS FILM STUDIO 

ul. Harcerska 2/2, 58-300 Wałbrzych 
nikolausfilmstudio@gmail.com 
 

Działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

Tabela  5. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy – subregion legnicko-głogowski (stan na koniec 2017r.) 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
AKADEMII AVATAR 

ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica   
biuro@teatravatar.pl 

Wystawianie przedstawień 
artystycznych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
EFEKT 

ul. Kościuszki 27/1, 59-220 Legnica  
spoldzielnia@interia.pl 
 

Biuro księgowe 

FUNDACJA PRACOWNIA 
ROZWOJU REGIONU 

ul. Miodowa 3, 59-220 Legnica 
krzysztof.szustka@gmail.com  

Geocaching, wycieczki 
krajoznawcze 

mailto:spoldzielnia@interia.pl
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"FOLWARK I STAJNIA 
OSIEK" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Św. Katarzyny 30A w Osieku, 59-300 
Lubin 
folwark_stajnia_osiek@wp.pl 

Hotel dla koni, zajęcia 
terapeutyczne, jeździectwo 

KRĘTA 6 SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Kręta 6, 59-220 Legnica 
restauracjakreta6@gmail.com 

Gastronomia 

DOMBUD SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Pątnów Legnicki 57, 59-216 Kunice Roboty budowlane 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

Tabela 6. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy- subregion jeleniogórski (stan na koniec 2017r.) 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

FUNDACJA ECOLOG al. Wojska Polskiego 41/5 
58-500 Jelenia Góra 
ecologjg@gmail.com 

Produkcja wyrobów z drewna, 
korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 

FUNDACJA OGRODY 
KARKONOSZY 

ul. Brzozowe Wzgórze 6 
58-562 Przesieka 
rehmed13@o2.pl 

Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

KARKONOSKA 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ANCORA 

ul. Wolności 39Of 
58-500 Jelenia Góra 
jlenard@interia.pl 

Wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
CARE OF GREEN 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, 
Zaręba                                                
59-800 Lubań 
greenbiuro3@gmail.com 

Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
SILVERS 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12 
Zaręba                                                                   
59-800 Lubań 
silversbiuro@gmail.com  

Pozyskiwanie drewna 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

Spółdzielnie socjalne 

 

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą je w większości 

osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę 

psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im 

szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. 

W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej spółdzielnia socjalna wymaga dużej 

samodzielności i odpowiedzialności jej członków. Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania 

decyzji, a każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie 

jednym głosem. To sprawia, że członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy 

mailto:silversbiuro@gmail.com
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przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, 

zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. 

Odzwierciedla się to w formie prawnej spółdzielni socjalnej. W odróżnieniu od ZAZ-ów i CIS-ów, ma 

ona osobowość prawną i nie posiada „zewnętrznego” organizatora w postaci jednostek samorządu 

terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Chociaż podmioty takie mogą spółdzielnię założyć lub 

do niej przystąpić. 

W roku 2017 na terenie województwa powstało 12 spółdzielni socjalnych. Nastąpił bardzo duży 

wzrost w porównaniu z rokiem 2016, w którym powstała tylko jedna. Sytuacja ta  spowodowana była 

głównie zakontraktowaniem środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, przeznaczonych na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych 

podmiotach oraz na tzw. wsparcie pomostowe. 

Tabela 7. Dane dotyczące liczby spółdzielni socjalnych  w woj. dolnośląskim w roku 2016 i 2017 

Rok 2016 2017 wzrost 

liczba spółdzielni socjalnych  88 100 13,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS.  

 

Tabela 8. Spółdzielnie Socjalne założone w roku 2017 . 

l.p. Nazwa Kontakt 

Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 

1. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CARE OF 
GREEN 

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 12, Zaręba                                                
59-800 Lubań 
greenbiuro3@gmail.com 

Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

2. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SILVERS 

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 12 Zaręba                                                                   
59-800 Lubań 
silversbiuro@gmail.com  

Pozyskiwanie drewna 

3. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKADEMII 
AVATAR 

ul. Św. Piotra 14, 59-220 
Legnica   
biuro@teatravatar.pl 

Wystawianie przedstawień 
artystycznych 

4. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NORI" 
ul. Wałbrzyska 10/31, 52-
314 Wrocław, 
 

Mała gastronomia, usługi 
cateringowe, onigiri - japońskie 
przekąski 

5. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PANATO 
SITO 

ul. Jedności Narodowej 
68A, 50-258 Wrocław 
sitodruk@panato.org 

Sitodruk, wytwarzanie 
produktów papierniczych 

6. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WSW 
ul. Mostowa 10, 56-120 
Brzeg Dolny 
 

Prace remontowo-budowlane 

7. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EFEKT 
ul. Kościuszki 27/1, 59-
220 Legnica  
spoldzielnia@interia.pl 
 

Biuro księgowe 

mailto:silversbiuro@gmail.com
mailto:spoldzielnia@interia.pl
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l.p. Nazwa Kontakt 

Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 

8. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GĘSTWA ul. Jesionowa 18/4, 50-
504 Wrocław 

mała gastronomia, usługi 
cateringowe 

9. 
CENTRUM MEDYCYNY BICOM 

GABINETY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

pl. św. Małgorzaty 1-2 
/36B,  58-100 Świdnica 
gabinet@bicomgabinet
y.pl  

usługi w zakresie badania 
włosów, skóry głowy oraz 
odczulania na alergeny 

10. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PERFEKT 

ZAUŁEK 12,  57-400 
Nowa 
Rudaspoldzielnia.perfe
kt@onet.pl 

usługi remontowo-
budowlane oraz porządkowe 

11. 
KARKONOSKA SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA ANCORA 

ul. Wolności 39, 58-500 
Jelenia Góra 
jlenard@interia.pl 

świadczenie usług 
remontowo-budowlanych 
oraz czystościowo-
porządkowych. 

12. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MITOS" 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4, 
58-100 Świdnica 
m.krol.mitos@wp.p  

prowadzenie usług 
porządkowych np. 
sprzątaniem klatek 
schodowych, budynków 
administracji publicznej oraz 
biur firm. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS i KRS 

 

Zakres działalności prowadzonej przez spółdzielnie jest różnorodny. Obejmuje przede wszystkim: 

 

- działalność gastronomiczną, catering, produkcję pieczywa, 

- prace porządkowe oraz remontowo-budowlane, 

- opiekę nad dziećmi, opiekę nad osobami starszymi, 

- działalność artystyczną (agencja eventowa, koncerty, przyjęcia okolicznościowe), 

- sprzedaż (w tym sprzedaż internetową), 

- usługi krawieckie, 

- tworzenie stron internetowych, 

- usługi reklamowe, 

- sport/turystyka/rekreacja, 

- inna działalność (np. sprzedaż hurtowa odzieży, produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 

prowadzenie ekologicznej myjni parowej). 

 

 

Pozyskanie informacji na temat aktywnie działających liczby spółdzielni socjalnych istniejących  

w województwie dolnośląskim dostarcza trudności, z uwagi na różnice w zebranych danych 

statystycznych w tym zakresie. Na terenie województwa dolnośląskiego zarejestrowanych  

w Krajowym Rejestrze Sądowym na koniec roku 2017 było 100 spółdzielni socjalnych z czego, według 

danych DOPS, 25 nie prowadzi działalności choć formalnie nie zostały wyrejestrowane. Sytuacja ta 

związana jest często ze żmudnym i kosztownym procesem likwidacji  spółdzielni socjalnych. 

 

 

mailto:spoldzielnia.perfekt@onet.pl
mailto:spoldzielnia.perfekt@onet.pl
mailto:m.krol.mitos@wp.p
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Podmioty reintegracyjne 

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego7  dotyczących działalności podmiotów reintegracyjnych  

w roku 2017 wynika, że  2017 r. aktywnie działało 1209  jednostek reintegracji społeczno-zawodowej, 

(2016 r. – 1187) z czego większość stanowiły placówki nakierowane na aktywizację osób z 

niepełnosprawnościami – 715 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 109 zakłady aktywności 

zawodowej (ZAZ). Drugą grupą były jednostki świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – 166 centrów integracji społecznej (CIS) i 219 klubów integracji 

społecznej (KIS).  

W ciągu 2017 r. z usług reintegracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ 

skorzystało blisko 43,1 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. o 4,9% więcej niż w 

2016r. Zatrudnienie podjęło 4 na 10 osób (43%) , które ukończyły zajęcia w CIS. 

 

Tabela 9.  Dane dotyczące liczby PES i PS w woj. dolnośląskim w latach 2015 - 2017 

liczba placówek o charakterze 

reintegracyjnym 
2015 2016 2017 

Centra Integracji Społecznej 4 6 6 

Kluby Integracji Społecznej 6 3 6 

Zakłady Aktywności Zawodowej 5 6 6 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 51 45 46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

Centra Integracji Społecznej 

 

W roku 2017 r. średnio na jedno województwo przypadało 10,4 centrów integracji społecznej (w 

2016 r. było to 9,9 jednostek), najwięcej CIS miało swoje siedziby w województwach: wielkopolskim 

(24), pomorskim (21)i lubuskim (20), natomiast najmniej było ich w województwach: łódzkim oraz 

kujawsko-pomorskim (3) i mazowieckim (4). W województwie dolnośląskim działa 6 Centrów 

Integracji Społecznej co klasyfikuje je nieco poniżej  średniej. Największe nasycenie placówkami CIS w 

stosunku do liczby ludności w danym województwie odnotowano w woj. lubuskim(na 100 tys. 

przypadały 2 jednostki, przy średniej dla kraju 0,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna

 
z dnia 

21.12..2017 r.
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Mapa 2. Rozmieszczenie centrów integracji społecznej w 2017 r. według województw 

 
 

Źródło: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna z dnia 21.12.2018 r. GUS 

 

Na terenie województwa dolnośląskiego działa sześć Centrów Integracji Społecznej (stan na 

31.12.2017r.): 

1. Wrocławskie Centrum Integracji prowadzi działalność od 2006 roku, którego  celem działania 

jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

2. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi działalność 2004r. Zadaniem 

Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

3. Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim jest to jednostka organizacyjna, gdzie 

zatrudnienie znajduje wielu bezrobotnych z gminy Kamieniec Ząbkowicki. Jest ona podległa 

urzędowi gminy, prosperuje od 1 kwietnia 2013 roku. 

 

Wszystkie trzy wymienione powyżej placówki działają jako jednostki organizacyjne samorządów 

terytorialnych w ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. 

 

4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko to instytucja ekonomii społecznej, która działa 

jako zakład budżetowy Gminy Kłodzko. Zajmują się reintegracją zawodową osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Specjalizuje  się w wykonywaniu prac z zakresu 

 ogrodnictwa:  
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 wycinka drzew,  

 koszenie, zagospodarowanie terenów zielonych,  

 odśnieżanie,  

 prace melioracyjne, 

 prac budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, 

 opiekuńczych 

  gastronomicznych 

5. Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach funkcjonujące przy Stowarzyszeniu „Edukacja  

i Rozwój”- rozpoczął formalnie działalność we wrześniu 2012 r. Osoby bezrobotne kierowane 

do CIS realizują programy integracji zawodowej i  

6. Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju funkcjonujące przy Fundacji „Równi Choć 

Różni” w Międzygórzu, zostało wpisane do rejestru 28.06.2016r.  

 

 

Tabela 10. Liczba uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną w CIS w latach 2015 - 2017 

* Dotyczy głównie zwalnianych z zakładów karnych oraz uchodźców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

Efektywność zatrudnieniowa  

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2017 zajęcia organizowane  

w ramach działalności CIS  ukończyło ponad 5 tys. osób (2016 - 4,2 tys.), z czego 2,2 tys., tj. 44% (2016 

- 1,8 tys. tj. 43%) usamodzielniło się ekonomicznie, tzn. podjęło pracę zarobkową albo uzyskało 

świadczenie emerytalne lub rentowe. W województwie dolnośląskim efektywność zatrudnieniowa 

prezentowała się na nieco niższym poziomie i osiągnęła wynik 35,88%).  

 

 

 

 

rok Uczestnicy zajęć w CIS (w ciągu roku) 

 ogółem 

Osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

Osoby 

niepełnospra

wne 

Osoby uzależnione 

od alkoholu lub 

środków 

psychoaktywnych 

Osoby 

bezdomne 

Osoby z 

chorobami 

psychicznymi 

Pozostali* 

2015 489 319 208 39 15 13 2 

2016 573 261 20 12 21 2 257 

2017 566 203 49 15 20 0 275 
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Wykres 7. Struktura usamodzielnionych ekonomicznie uczestników zajęć centrów integracji społecznej w 
Polsce w 2017 r. 

Źródło: Dane własne DOPS 

W celu przedstawienia efektywności zatrudnieniowej centrów integracji społecznej na Dolnym Śląsku 

posłużono się liczbami bezwzględnymi dotyczącymi uczestników, ze względu na ich liczbę – 95 w 

2016 r. oraz 108 w 2017 r., co umożliwiło ukazania rzeczywistego stanu. 

Tabela 11. Liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie po zakończeniu uczestnictwa w centrum 

integracji społecznej w województwie dolnośląskim w roku 2016 i 2017 roku. 

Wyszczególnienie 

Liczba 

uczestników w 

roku 2016 

Liczba 

uczestników w 

roku 2017 

Uczestnicy zajęć ogółem 95 108 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej skierowani do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 
1 0 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni u 

pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego 
88 92 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni w 

centrum integracji społecznej 
0 1 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli 

samodzielną działalność gospodarczą 
1 1 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli 

działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej 
0 0 

Uczestnicy skierowani do odbycia stażu zawodowego  2 4 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej nabywający 

prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych 
3 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Byli uczestnicy zajęć CIS na terenie Dolnego Śląska najczęściej znajdowali zatrudnienie u pracodawcy 

spoza centrum (92 na 94 osoby usamodzielnione), w tym żadna osoba nie została skierowana do 

zatrudnienia, które było  wspierane finansowo przez powiatowy urząd pracy. Dodatkowo 4 osoby 

zostały skierowane do odbycia stażu zawodowego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  

i rynku pracy oraz 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą. 10 uczestników nabyło prawo do 

świadczeń emerytalnych i rentowych. W porównaniu z danymi dla Polski najbardziej widoczna jest 

przewaga kierowania uczestników CIS do pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego, a rzadziej 

stosowania innych form takich jak kierowanie na staże, czy zatrudnienie w ramach zatrudnienia 

wspieranego. W roku 2017 jeden uczestnik został zatrudniony w CIS, żaden natomiast nie podjął 

działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej.  

Kluby Integracji Społecznej: 

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w 

życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób  

o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się 

ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego8 na koniec 2017 r. w Polsce działało 219  klubów 

integracji społecznej. W porównaniu do roku 2016 liczba aktywnych jednostek zmniejszyła się o 2 

jednostki. Zdecydowana większość, bo blisko ¾ klubów integracji społecznej prowadzona była przez 

jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne im podległe, jak np. ośrodki pomocy 

społecznej lub domy pomocy społecznej, ¼ - przez organizacje z sektora non-profit. Struktura KIS ze 

względu na rodzaj założyciela nie zmieniła się znacząco między 2016 r. a 2017 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna z dnia 21.12.2017 r. 
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Mapa 3. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej według województw w 2017 r.  

 

 
 

Źródło: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 
zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna z dnia 21.12.2017 r. Główny Urząd Statystyczny (nie zostały uwzględnione Kluby 
Integracji Społecznej, które przekazały sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2017 r. nie 
ujęto 3 KIS powstałych w IV kwartale 2017 r.  

 

 
W 2017 r. średnio na jedno województwo przypadało prawie 14 klubów integracji społecznej, przy 
czym były one rozmieszczone bardzo nierównomiernie. Najwięcej KIS, powyżej 35 miało swoje 
siedziby w województwach: warmińsko-mazurskim (36) i śląskim (35) oraz małopolskim (30), średnia 
liczba KIS, blisko 20, funkcjonowała w województwach: wielkopolskim (19) i lubelskim (17), natomiast 
najmniej klubów działało w województwach: podlaskim (2) i dolnośląskim (3).  
 
Jeśli chodzi o strukturę sektorową podmiotów prowadzących kluby, szczególnie wyróżniają się tutaj  

dwa województwa: pomorskie i dolnośląskie, gdzie wszystkie aktywne podmioty prowadzone były 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Sytuację poniekąd odwrotną, gdzie liczba KIS 

prowadzonych przez organizacje społeczne przewyższała liczbę podmiotów prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego obserwujemy w województwach lubelskim 11 na 17 KIS (64,7%) 

oraz  Świętokrzyskim 7 na 11 KIS (63,6%). 

Wśród 58 KIS prowadzonych w 2017 r. przez podmioty non-profit 33 jednostki działały w ramach 

stowarzyszeń, 19 prowadzone były przez fundację, a 6 - przez społeczny podmiot wyznaniowy. 
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Na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2017 działały 3 Kluby Integracji Społecznej  

 Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu 

 Klub Integracji społecznej w Jeleniej Górze  

 Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie 

oraz powstały kolejne 3 podmioty, których działalność zostanie przedstawiona w kolejnym Raporcie z 

realizacji Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim za rok 2018., są to: 

 Dzierżoniowski Klub Integracji Społecznej (Data utworzenia 01.10.2017r.) 

 Klub Integracji Społecznej Muflon W Wałbrzychu (Data utworzenia 02.11.2017 r.) 

 Klub Integracji Społecznej "Żmigrodzki KIS” (Data utworzenia 28.12.2017 r.) 

Tabela 12. Liczba uczestników Klubów Integracji Społecznej w latach 2015-2017 w województwie 

dolnośląskim 

rok 

Liczba osób, które: 

Rozpoczęły zajęcia Ukończyły zajęcia Absolwenci 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2015 179 136 113 63 5 2 

2016 37 39 8 8 8 8 

2017 153 109 10 8 10 6 

*absolwent klubu integracji społecznej – oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie 
krótszy niż 6miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa wart.18ust.5a Ustawy z dnia 13czerwca 2003r.  
o zatrudnieniu socjalnym  oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego; 
Źródło ; Opracowanie własne na podstawie danych GUS

9
 

 

Liczba uczestników KIS, która skorzystała z różnego rodzaju wsparcia w ramach reintegracji 
społecznej w 2017 r: 
Zajęcia terapeutyczne indywidualne – 37 osoby (24 K, 13 M) 
Zajęcia terapeutyczne grupowe – 105 osób (64 K, 41 M) 
Zajęcia edukacyjne – 96 osób (50 K, 46 M) 
Poradnictwo prawne – 36 osób (22K, 14 M) 
Poradnictwo Psychologiczne 51 osób (30 K, 21 M) 
Liczba uczestników KIS, która skorzystała z różnego rodzaju wsparcia w ramach reintegracji 
zawodowej: 
Szkolenia zawodowe – 6 (4 K, 2 M) 
Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej – 0  
Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółdzielni 
Socjalnej – 0 
 
Efektywność zatrudnieniowa KIS w 2017 r. 
W 2017 r. zajęcia w KIS zakończyło 16 osób,  z czego: 

                                                           
9
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 

2016 r. Notatka informacyjna z dnia 13.11..2017 r. Główny Urząd Statystyczny; Centra integracji społecznej, kluby integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. z dnia 21.12.2018 
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- 4 osoby podjęły zatrudnienie u pracodawcy 

- 0 zostało skierowanych do CIS 

- 0 rozpoczęło własną działalność gospodarczą 

- 0 rozpoczęło działalność w formie spółdzielni socjalnej 

- 0 zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych 

- 0 zostało skierowanych do robót publicznych 

Zakłady Aktywności Zawodowej 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej działają w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tworzą one miejsca pracy dla 

osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, u których 

stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, jednocześnie przyczyniając się 

do społecznej reintegracji ich pracowników. ZAZ mogą być tworzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego (gminy, powiaty), fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których 

statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec roku 2017 w Polsce działały 109 

(2016 – 103) zakłady aktywności zawodowej. Organami prowadzącymi dla 64% jednostek były 

organizacje non-profit z czego dla 50 podmiotów były to stowarzyszenia, dla 13 fundacje i dla 7 

społeczne podmioty wyznaniowe), dla 33,9% - jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub 

powiaty), a dla 1,8% jednostek - spółdzielnie socjalne. W porównaniu do roku 2016 liczba zakładów 

aktywności zawodowej wzrosła o 6 podmiotów.  

 

Mapa 4. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej według województw w 2016 r. 

 
Źródło: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna z dnia 21.12..2018 r. Główny Urząd Statystyczny 



 Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2017 

 

 

St
ro

n
a 

3
4

 

 

 

W 2017 r. średnio na jedno województwo przypadało po 6,8 (2016 - 6,4) zakładu aktywności 

zawodowej. Dla porównania w roku 2015 r. było ich 6,1 tak więc widać stałą tendencję wzrostową. 

Najwięcej, bo aż 13 ZAZ funkcjonowało w województwach podkarpackim i śląskim, małopolskim (10) 

a następnie w wielkopolskim (9). Najmniej placówek  prowadziło swoją działalność w województwie  

pomorskim (2), opolskim (2) oraz lubuskim (2), gdzie w roku 2016 powstał pierwszy ZAZ. W 

porównaniu z 2016 r. w większości województw liczba aktywnych zakładów aktywności zawodowej 

nie zmieniła się. Wzrost liczby zakładów o 2 podmioty  nastąpił w województwie małopolskim, 

natomiast o 1 w 4 województwach: lubuskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-

mazurskim. 

W 2017 r. w trzech województwach tj. mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim wszystkie 

zakłady aktywności zawodowej prowadzone były przez organizacje sektora non-profit, natomiast  

w 1 województwie: pomorskim działające zakłady aktywności zawodowej prowadzone były wyłącznie 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyraźną przewagę ZAZ samorządowych odnotowano na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, natomiast prowadzonych przez 

jednostki sektora non-profit - w województwie podkarpackim. Spółdzielnie socjalne były 

organizatorami jednostek w 2 województwach: łódzkim i małopolskim.10 

 

Na koniec 2017 r. we wszystkich zakładach aktywności zawodowej zatrudnionych było 6015 (2016 r. 

– 5673) pracowników z czego 4570 (2016 r. – 4284), co stanowi 76%, to osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością. W porównaniu do roku 2016 udział nie uległ zmianie. Wśród ponad 4,5 tys. 

pracowników z niepełnosprawnościami w ZAZ na koniec 2017 r. największy udział miały osoby o 

znacznym stopniu niepełnosprawności (60,17%), następnie - o umiarkowanym stopniu (39,2%), zaś 

najrzadziej w zakładach zatrudniano osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (0,4%). Przeciętna 

liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ustawy o rehabilitacji społecznej 

i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przypadająca na jeden ZAZ w 2017 r., 

wyniosła 41,9 (2016 – 40) osób. Analizując aspekt aktywizacyjny warto zwrócić uwagę na losy osób, 

które przestały pracować w ZAZ. W roku 2017 na 510 osób niepełnosprawnych, które opuściły ZAZ, 

127 osób podjęło zatrudnienie (ok.25%), w tym 17 w ramach pracy chronionej, natomiast w 2016 r. 

na 488, które opuściły ZAZ, 128 osób podjęło zatrudnienie z czego 21 w zakładzie pracy chronionej.  

 

Zakłady Aktywności Zawodowej na terenie województwa dolnośląskiego  

 

Na terenie województwa dolnośląskiego działa sześć ZAZ: 

1. Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu  

2. Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” z siedzibą w Mikoszowie w powiecie strzelińskim 

3. Zakład Aktywności Zawodowej ZAZPOL z siedzibą w Świerzawie   

4. Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą w Jeleniej Górze 

5. Centrum Edukacyjno - Zawodowe Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. Centrum to: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych a także Zakład 

Aktywności Zawodowej - Zakład Usługowy „Nadzieja” jako pomost w drodze do otwartego 

rynku pracy.  

                                                           
10Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna

 
z dnia 21.12.2018r.  

GUS
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6. ZAZ „VICTORIA” w Wałbrzychu, którego organizatorem jest Gmina Wałbrzych zaczął działać 

od 01.07.2016r.  

 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej jest samodzielnym zakładem budżetowym 

utworzonym w 2008 roku przez gminę Wrocław. ZAZ w Mikoszowie utworzony został w 2005 

roku i jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Św. Celestyna. ZAZ „Rosa” prowadzony jest od 

2005 r. jako jednostka organizacyjna Caritas Archidiecezji Legnickiej. Najdłużej działającym ZAZ-

em jest Zakład Aktywizacji Zawodowej ZAZPOL utworzony w 2004 roku. Stosunkowo krótko 

działającym ZAZ-em jest otwarty 23.11.2015r. w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 24 w ramach 

Centrum Edukacyjno-Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w  zabytkowym budynku byłej 

szkoły podstawowej nr 12 ZAZ - „Nadzieja”. Natomiast najkrócej działającym ZAZ-em jest ZAZ 

„Victoria” oficjalne oddany do użytku w dniu 15.06.2016r. w Wałbrzychu. 

 

Usługi świadczone przez ZAZ-y to: 

a) Wrocławski Zakład Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi  gastronomiczne, cateringowe, 

ogrodnicze, porządkowe, poligraficzne; 

b) Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” specjalizuje się w produkcji ceramicznej w tym 

donice ceramiczne, patery, anioły, gadżety reklamowe ceramiczne; 

c) Zakład Aktywności Zawodowej ZAZPOL specjalizuje się w usługach poligraficznych, 

reklamowych i produkcji ozdób choinkowych; 

d) Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” świadczy usługi pralnicze, kuchenne i ogrodnicze 

e) Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usługowy „Nadzieja” oferuje specjalistyczne  

i profesjonalne usługi pralnicze oraz sprzątania. Posiada pralnię z barierą higieny i świadczy 

wysoko jakościowe usługi m.in.: prania i maglowania bielizny pościelowej, bielizny stołowej 

oraz fasonowej, prania i prasowania ubrań roboczych, mop-ów.  Posiada  szeroki wachlarz 

usług w zakresie sprzątania tj.: bieżące utrzymanie czystości w obiektach biurowych, 

magazynowych, usługowych, mieszkalnych, mycie okien metodami tradycyjnymi, mycie 

witryn, przeszkleń i reklam, konserwacja podłóg drewnianych, sprzątanie podjazdów, placów, 

terenów zewnętrznych; 

f) ZAZ VICTORIA przede wszystkim zajmuje się call center (obsługa telefoniczna klientów, 

badania marketingowe, itp.), e-księgowość, digitalizacja danych, pozycjonowanie stron 

internetowych, tworzenie serwisów tematycznych. Zakład prowadzi działalność usługową  

w zakresie poligrafii, archiwizacji, niszczenia dokumentów i nośników oraz ubezpieczeń. 

 

Źródłami przychodu ZAZ-ów są: dotacje z PFRON, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, środki gminy Wrocław (dla Wrocławskiego ZAZ) oraz przychody ze sprzedaży 

towarów i usług. 

 

Na koniec 2017 r. na terenie województwa dolnośląskiego w zakładach aktywności zawodowej 

zatrudnionych było 367 pracowników z czego 282 to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co 

stanowi 76,84% (2016 r. - 76%).  Wśród  282 pracowników z niepełnosprawnościami w ZAZ na koniec 

2017 r. największy udział miały osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (68%) o 8 % więcej  

w porównaniu do średniej w całej Polsce, następnie - o umiarkowanym stopniu (31,6%), zaś 

najrzadziej w zakładach zatrudniano osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i była to 1 osoba. 
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Wśród 27 pracowników, które opuściły ZAZ w województwie dolnośląskim 4 podjęły zatrudnienie, w 

tym żadna osoba nie podjęła pracy w zakładzie pracy chronionej. 

 

Przeciętna liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ustawy o rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przypadająca na jeden ZAZ  

w województwie dolnośląskim w 2017 r., wyniosła niespełna 47 osób.  

 

Tabela 13. Koszty funkcjonowania i źródła finansowania Zakładów Aktywności w województwie 

dolnośląskim w latach 2016- 2017. 

rok Ogółem 

Koszty działalności ZAZ w województwie dolnośląskim 

w tym dofinansowanie ze środków: 

PFRON 

samorządu 

województwa 
z innych źródeł 

2016 11 609 000 zł 7 600 000 zł* 548 000 zł 3 461 000 zł 

2017 13 824 735 zł 5 612 164 zł** 632 345 zł 7 580 226 zł*** 

Źródło: *Opracowane własne na podstawie danych GUS
11

 , **Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania z realizacji 

planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON za 2017 r.” Nie uwzględniono Wypłaty kwot rekompensujących gminom 

utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej i zakłady 

aktywności zawodowej w 2017 r. 

*** w kwocie zawarto 3 709 735zł  - Wypłaty kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień 

podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej w 2017 r.  

 

Głównym źródłem finansowania działalności ZAZ były środki z PFRON, natomiast  

udział środków samorządu województwa stanowił 4,5%. Koszt funkcjonowania ZAZ w województwie 

dolnośląskim w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną z kategoriami niepełnosprawności zgodnie z 

Ustawą12 wynosił 49 729 zł i był zbliżony do średniej dla całego kraju.  Dla porównania w roku 2016 

wynosił on 41 313 zł i był znacznie niższy od średniej dla kraju, która wynosiła 47 800 zł. Łączny koszt 

funkcjonowania w 2017 r. ZAZ wyniósł blisko 13,8 mln zł, co w przeliczeniu na jeden zakład stanowiło 

ponad 2,3 mln (1,934 mln zł w roku 2016). 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

 

Wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywa 

się w Polsce już od 26 lat. Osoby z niepełnosprawnością uczestnicząc w zajęciach rozwijają 

umiejętności codziennego funkcjonowania, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz 

kompetencji zawodowych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.  

                                                           
11Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r. Notatka informacyjna

 
z dnia 13.11.2017 

r. Główny Urząd Statystyczny
 

12Ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
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Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego
13

wynika, że na koniec 2017 r. aktywną działalność 

prowadziło 715 warsztatów terapii zajęciowej, tj. o 7 więcej niż w poprzednim roku. Jest więc to 

najliczniejsza grupa podmiotów wśród pozostałych jednostek reintegracyjnych takich jak CIS, KIS  

i ZAZ.  Najczęściej organizatorami WTZ były podmioty sektora non-profit – w skali kraju prowadziły 

one łącznie 77,5% warsztatów (w tym 69,8% to stowarzyszenia, 14,1% fundacje i 16,1% społeczne 

podmioty wyznaniowe). Kolejne 18,2% warsztatów działało w ramach jednostek samorządu 

terytorialnego i instytucji im podległych. Wśród nielicznej grupy warsztatów prowadzonych przez 

inne typy podmiotów (4,3%) najwięcej działało w ramach spółdzielni socjalnych.  

 

Mapa 5. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej według województw w 2017 r. 

 
Źródło: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna z dnia 21.12.2018 r. Główny Urząd Statystyczny 

 

W 2017 r. najwięcej WTZ funkcjonowało w województwach wielkopolskim (87) oraz mazowieckim 

(83), natomiast najmniej w województwach: opolskim (15), lubuskim (19) oraz podlaskim (25). W 

zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło łącznie 27,1 tys. (2016 r. - 26,5 tys.) osób z 

orzeczoną niepełnosprawnością, w porównaniu do roku 2016 liczba uczestników zwiększyła się o 

blisko 500 osób, natomiast liczba WTZ wzrosła z 708 do 715. Przeciętnie w zajęciach w jednym WTZ 

uczestniczyło 38 osób niepełnosprawnych. 

Liczba uczestników zajęć WTZ regularnie się zwiększa, średniorocznie jest to przyrost o ok. 0,5 tys. 
osób, w roku 2017 wzrost ten wyniósł 0,6 tyś osób 

                                                           
13Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. Notatka informacyjna

 
z dnia 21.12.2018 

r. Główny Urząd Statystyczny 
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Tabela 14. Uczestnicy zajęć WTZ w województwie dolnośląskim w roku 2015 - 2017 

Rok ogółem 

Uczestnicy zajęć (w ciągu roku) 

Kobiety 

W tym osoby młode 

(w wieku poniżej 18 

lat) 

Uczestnicy zajęć, którzy 

opuścili zajęcia 

2015 1594 762 18 Brak danych 

2016 1600 765 66 146 

2017 1669 792 28 Brak danych 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS
15 

 
Wśród uczestników WTZ w województwie dolnośląskim zarówno w roku 2016 jak i w 2017 przeważali 
mężczyźni (ponad 52%). Jest to odsetek nieco niższy niż w skali całego kraju, gdzie wynosi on 
55%.Osoby młode, w wieku 16-18 lat, stanowiły nieco ponad 4% wśród ogólnej liczby uczestników, 
wartość ta jest wyższa o 1,5 p. proc. od wartości w skali całego kraju.  
 
Analizując efektywność zatrudnieniowa WTZ w województwie dolnośląskim wśród 146 uczestników , 
którzy opuścili WTZ w roku 2016, 37 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco ponad 25%),  
z czego 9 w zakładach aktywności zawodowej 7 w zakładzie pracy chronionej – 2016 
 
2017 wśród 98 uczestników , którzy opuścili WTZ w roku 2017, 26 osób podjęło zatrudnienie (co 
stanowi nieco ponad 26,5%), z czego 5 w zakładach aktywności zawodowej, 0 w zakładzie pracy 
chronionej. 
 
Tabela 15. Koszty działalności Terapii Zajęciowej w województwie dolnośląskim w roku 2016 i 2017 

rok Ogółem 

Koszty działalności WTZ w województwie dolnośląskim 

w tym dofinansowanie ze środków: 

PFRON samorządu powiatu z innych źródeł 

2016 28 842 000 zł 25 616 000 zł 2 683 000 542 000 zł 

2017 29 282 000 zł 25 090 100 zł brak danych brak danych 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS oraz „Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z 

działalności PFRON za 2017 r.”
 

 

Głównym źródłem finansowania WTZ są środki z PFRON (88,5% wszystkich środków jakimi 
dysponowały jednostki w roku 2017). Koszt prowadzenia WTZ na 1 uczestnika wynosi ok. 18 000 zł. 
Kadra - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wynosi 683 osoby,  
z czego większość stanowi kadrę zaangażowana w proces rehabilitacji uczestników (lekarze, 
psycholodzy, rehabilitanci, instruktorzy zawodu, pracownicy socjalni. Średnio 1 pracownik przypada 
na 2,44 uczestnika, natomiast średnio w 1 WTZ pracowało  15 pracowników. 

 

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych  
 
Ważna rolą  podmiotów ekonomii jest działalność w sferze usług społecznych użyteczności publicznej 
oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
kluczową ideą zakładania PES jest działalność na rzecz dobra wspólnego oraz gotowość do 
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rozwiązywania problemów społeczności lokalnych oraz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 
Zgodnie z definicją usług społecznych przyjętą przez GUS w publikacji „Rola sektora non-profit w 

dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016” opublikowanej 7 czerwca 2018 r. opracowaną 

przez B. Szatur-Jaworską: 

Usługi społeczne: 

- służą bezpośredniemu zaspokojeniu ludzkich potrzeb, a nie wytwarzaniu dóbr materialnych, 

- adresatem usług są jednostki i rodziny, choć jakość i dostępność tych usług wpływa także na 

funkcjonowanie szerszych zbiorowości i grup społecznych, 

- mogą być finansowane, organizowane i dostarczane zarówno przez instytucje publiczne, jak  

i niepubliczne, 

- odbiorcy usług otrzymują je bezpłatnie albo za całkowitą lub częściową odpłatnością. 

Do analizowanych usług społecznych zaliczone zostały następujące usługi świadczone w ramach 

wymienionych kolejno dziedzin, które z jednej strony są regulowane w branżowych ustawach lub 

rozporządzeniach a z drugiej mieszczą się w zakresie przedmiotowym badań społecznych 

realizowanych przez polską statystykę publiczną: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem,  integracja 

społecznozawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport.  

 

Sytuacja demograficzna w Polsce wskazuję, że z każdym rokiem zapotrzebowanie na usługi społeczne 

będzie wzrastać. Wynika to zarówno z faktu starzejącego się społeczeństwa, ale też ze zmieniających 

się oczekiwań na nowe usługi społeczne, które będą odpowiadać na nowe potrzeby i problemy.  Już 

dziś usługi społeczne świadczone są przez wszystkie sektory gospodarki: publiczny, prywatny i non-

profit. Ze względu na ogromne koszty świadczenia ww. usług należy założyć, że dążenie do obniżenia 

kosztów wpłynie na coraz większy udział w ich realizacji sektora obywatelskiego. Nie bez znaczenia 

jest również specyfika realizacji usług przez sektor obywatelski, który charakteryzuje się 

innowacyjnością i elastycznością w działaniu, nakierowanie na dostarczanie usług zaspokajających 

potrzeby ludności, które nie są dostrzegane przez administrację publiczną oraz świadczenie usług w 

formie niezinstytucjonalizowanej. 

 

W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 112,7 tys. placówek świadczących usługi społeczne w takich 

dziedzinach jak: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona 

zdrowia, edukacja, kultura i sport , z czego 1/5 tj. 24,2 tys. placówek prowadzona jest przez sektor-

profit w świadczeniu usług społecznych non-profit14. Największy udział sektora non-profit 

odnotowano w dziedzinie sportu (blisko 100%) w świadczeniu usług integracji społeczno-zawodowej, 

blisko 2/3, pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem (27,6%, DŚ 23,4%)) oraz edukacja (10,6%, DŚ 

10,8%)). 

Udział podmiotów non-profit w świadczeniu usług społecznych ma różną wartość w poszczególnych 

województwach i był największy w województwach opolskim i podkarpackim (32,2%) oraz lubuskim 

(32,1%) a najniższy w województwach mazowieckim i pomorskim (24,3%). W latach 2014-2016 

odnotowano wzrost liczby placówek sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych o 5,1%, ale 

już ich udział jedynie o 0,7% (z 20,8% do 21,5%).  Największą aktywność odnotowano w obszarze 

ochrony zdrowia – liczba placówek wzrosła o 20%, w pozostałych obszarach utrzymała się na 

podobnym poziomie.  

                                                           
14

 Dane GUS „Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016” opublikowana 07.06.2018 r. 
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Ciekawą sytuację możemy zaobserwować w liczbie odbiorców korzystających z 

zinstytucjonalizowanych usług pomocy społecznej oraz opieki nad dzieckiem, ponieważ największy 

wzrost (o 31,5%) odnotowano w liczbie dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Dotyczył on jednak 

przede wszystkich sektora prywatnego, który szybko potrafił wyjść naprzeciw potrzebom i 

przygotować ofertę. Nadal jednak największy udział w świadczeniu tego rodzaju usług ma sektor 

publiczny 57,8%, a najmniejszy sektor non-profit 3,2%.   

Ze względu na charakter realizacji działań przez sektor non-profit nadal więcej jednostek oferuje 

niezinstytucjonalizowane usługi społeczne (27,9 tys.) niż zinstytucjonalizowane (24,2 tys.). Świadczy 

to o dużym potencjale tego sektora, który w przyszłości może zwiększyć swój udział  w sektorze usług 

społecznych.  

 

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, standardy i usługi  

 

OWES zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES) to podmioty, które predysponują do prowadzenia działalności, jako Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej i zamierzają ubiegać się o środki publiczne na prowadzenie tej 

działalności, są zobligowane do pozytywnego przejścia procedury akredytacyjnej. Akredytacja ma za 

zadanie identyfikację OWES, które świadczą usługi najwyższej jakości i których działania prowadzą do 

trwałych i wymiernych efektów np. w postaci wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz 

standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jest organem pomocniczym 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W województwie dolnośląskim w roku 2015 akredytację 

na 2 lata otrzymało 5 konsorcjów gotowych do prowadzenia OWES we wszystkich subregionach woj. 

dolnośląskiego. Podmioty wchodzące w skład konsorcjów prowadzące akredytowane OWES to 

organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, których działania koncentrują się na 

wspieraniu społeczności lokalnych, aktywizacji grup defaworyzowanych, edukacji m.in. w obszarze 

przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomizacji PES. W 2017r. były to: 

 

1. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Forum Aktywności 

Lokalnej w partnerstwie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

2. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych. 

3. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony  przez Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju 

Regionalnego. 

4. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowym w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości. 

5. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez  Fundację Merkury  

w partnerstwie z Fundacją Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz 

Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa. 
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Wszystkie ww. konsorcja w 2015r. otrzymały akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 

r., która została przyznana OWES na okres 2 lat. Natomiast w lutym 2017r. DOPS otrzymał informację 

o wycofaniu akredytacji dla konsorcjum: Fundacji „Merkury”, Fundacji Dolnośląskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. 

 

Akredytowane OWES pracują zgodnie z opracowanymi przez Komitet Akredytacyjny standardami 

(„Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” załącznik do Uchwały Komitetu 

Akredytacyjnego nr z dnia 22.09.2014 r.) w zakresie m.in. formalno-organizacyjnym, etycznym, 

realizacji usług animacji lokalnej, realizacji usług rozwoju ekonomii społecznej, realizacji usług 

wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz stosowanych instrumentów wsparcia. Usługi oferowane 

w ramach Standardów OWES mogą przybierać formę szkoleń, doradztwa (ogólnego, 

specjalistycznego i biznesowego), działań na rzecz rozwoju partnerstwa oraz udzielania wsparcia 

finansowego, obejmują one:  

 

a) usługi animacji, które prowadzą do pobudzania aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni 

publicznej oraz ożywienia społeczności lokalnej.  

Usługi animacyjne obejmują:  

- spotkania animacyjne; 

-diagnozę środowiska lokalnego; 

-budowanie partnerstw rozwojowych; 

-dialog obywatelski; 

-planowanie strategiczne na terenie działalności OWES. 

 

b)usługi rozwoju ekonomii społecznej polegające na udzielaniu indywidualnie dobranego wsparcia  

w zakresie:  

-inicjowania tworzenia przez osoby fizyczne lub osoby prawne przedsiębiorstw  

społecznych; 

-ekonomizowania organizacji pozarządowych poprzez podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego lub działalności gospodarczej; 

-przekształcania przedsiębiorstw (organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, 

spółdzielni i spółek) w przedsiębiorstwa społeczne; 

-wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej.  

 

c)usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych, które przyjmują formę indywidualnie dobranego 

poradnictwa w zakresie:  

-doradztwa specjalistycznego (np. prawne, z zakresu planowania strategicznego, marketingu, 

zasobów ludzkich); 

-doradztwa biznesowego (np. doradztwo branżowe, negocjacje z instytucjami finansowymi); 

-poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych  

i ofert; 

-doradztwa finansowego (np. księgowo-podatkowego, planowania finansowego, pozyskiwania źródeł 

finansowania). 
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OWES subregion wałbrzyski: Lider: Forum Aktywności Lokalnej, Partner: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

OWES subregion wrocławski, Lider: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Partner: Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

OWES subregion jeleniogórski, Lider: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Partner: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego 

OWES subregion legnicko-głogowski, Lider: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Partner: Sudecki Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej  

 

W roku 2017 w ramach sprawozdawczości przekazanej Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej OWES-y wykazały następujące działania: 

 

Tabela 16. Animacja lokalna realizowana przez OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 - 2017 

 

OWES subregion 

wałbrzyski: 

 

OWES subregionu 

wrocławski 

 

OWES subregion 

jeleniogórski 

 

OWES subregion legnicko-

głogowski 

 

Animacja lokalna 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Liczba środowisk,  które w wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej                                                                          
Środowisko to sformalizowana lub niesformalizowana 
grupa osób lub podmiotów pochodzących ze 
społeczności lokalnej.  
Przedsięwzięcie to aktywność realizowana w sposób 
sformalizowany lub niesformalizowany, która 
podejmowana jest przez dane środowisko i ma na 
celu rozwój ekonomii społecznej. 

0 15 0 22 0 5 0 19 
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Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku wsparcia 
OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES, 
w jednej z następujących form: 
 ● przygotowanego lub złożonego wniosku 
rejestracyjnego PES, 
 ● utworzonego (zarejestrowanego) PES, 
 ● przygotowanego lub złożonego biznesplanu 
dotyczącego utworzenia PES. 
Grupa inicjatywna to sformalizowana lub 
niesformalizowana grupa osób lub podmiotów, którą 
łączy 
wspólny cel: utworzenie PES i która dla realizacji tego 
celu podejmuje wspólne działania prowadzące do 
utworzenia PES. 

1 13 0 25 0 5 2 14 

Liczba JST, które założyły PES lub PS przy wsparciu 
OWES                                                  
Proszę uwzględnić wszystkie JST, które w okresie 
sprawozdawczym były założycielem PES lub PS, pod 
warunkiem, że utworzony przez nie podmiot jest 
nadal aktywny. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba JST i ich jednostek organizacyjnych, kupujących 
produkty i usługi od PES i PS w ramach społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie 
od zastosowanego trybu zamówienia (przetarg, 
zapytanie ofertowe itp.)  
Dotyczy JST, które w okresie sprawozdawczym 
zakupiły produkty lub usługi od PS/PES w wyniku 
działań animacyjnych OWES                                                                                                                                      

0 0 0 10 0 0 
wskaźnik nie 

jest 
monitorowany 

wskaźnik nie 
jest 

monitorowany 
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Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które dzięki 
działaniom OWES włączyły się w działalność 
partnerstw rozwojowych (sieciowanie, klastry, 
franczyzy itp.).   
Przez partnerstwo rozwojowe rozumiemy wszelkie 
formy współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym 
lub krajowym, nie tylko te związane z ekonomią 
społeczną.  
Nie dotyczy PES włączających się w sieci lub 
partnerstwa organizowane na poziomie regionalnym 
przez ROPS 

0 0 0 22 0 0 1 6 

 

Tabela 17. Wsparcie PES i PS realizowane przez OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 - 2017 

 

OWES subregion 

wałbrzyski: 

 

OWES subregionu 

wrocławski 

 

OWES subregion 

jeleniogórski 

 

OWES subregion 

legnicko-

głogowski 

 

Wsparcie PES i PS 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Liczba istniejących PES przekształconych w PS przy wsparciu 
OWES  

0 0 0 1 0 2 0 1 

w tym 
przekształconych przy wykorzystaniu dotacji lub 
wsparcia pomostowego udzielonego przez OWES 

0 0 0 1 0 2 0 1 

Liczba utworzonych nowych PS przy wsparciu OWES  
uwzględniono podmioty, które  zostały zarejestrowane w danym 
okresie sprawozdawczym. 

0 6 0 9 - - - - 

w tym 
utworzonych przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia 
pomostowego udzielonego przez OWES 

0 0 0 1 - - - - 
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Liczba utworzonych jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, 
WTZ)                                                                                         
Uwzględniono podmioty, które zostały wpisane do rejestrów w 
okresie sprawozdawczym. 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Liczba pozostałych podmiotów ekonomii społecznej 
utworzonych przy wsparciu OWES                                                                                             
Dotyczy podmiotów, które zostały zarejestrowane w KRS w 
okresie sprawozdawczym. 

0 1 0 2 0 5 0 1 

Liczba istniejących podmiotów ekonomii społecznej wspartych 
przez OWES w formie doradztwa lub szkoleń                                           

0 7 15 79 2 21 0 25 

w tym: 

według rodzaju 
podmiotu 

liczba istniejących 
przedsiębiorstw społecznych                                                                                                                                   

0 6 0 6 0 8 0 8 

liczba istniejących jednostek 
reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, 
WTZ) 

0 
 

0  0 1 0 0 

Liczba PES wspartych w zakresie korzystania ze 
zwrotnych instrumentów finansowych 

0 0 0 9 0 0 0 0 

w tym: 

liczba PES, które finalnie 
skorzystały ze zwrotnych 
instrumentów finansowych (np. 
otrzymały pożyczkę) 

0 3 0 3 0 0 0 0 

Liczba PES wspartych w procesie ubiegania się o 
zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów 
społecznych 

0 1 8 1 0 0 0 0 

w tym: 

liczba PES, które finalnie 
realizowały zamówienie publiczne 
z zastosowaniem aspektów 
społecznych  
Dotyczy zamówień, na których 
realizację podpisano umowy w 
okresie sprawozdawczym 

0 4 0 4 0 0 0 0 
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Tabela 17. Utworzone miejsca pracy w wyniku działań OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 - 2017 

 

OWES subregion 

wałbrzyski: 

 

OWES subregionu 

wrocławski 

OWES subregion 

jeleniogórski 

 

OWES subregion 

legnicko-

głogowski 

 

Utworzone miejsca pracy w wyniku działań OWES 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych       
UWAGA: Liczba miejsc pracy ogółem powinna odpowiadać sumie z 
wierszy 29, 30 i 31 oraz sumie z wierszy 32, 33. Suma z wierszy   
29,30,31 musi być równa sumie wierszy 32 i 33                                   
Za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, zajmowane na podstawie 
umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, istniejące w PS nieprzerwanie przez co najmniej 12 
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy i 
wymiar czasu pracy odpowiada minimum 1/4 etatu.  

0 20 0 35 0 26 0 34 

w tym: 

według rodzaju 
dotacji 

Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki 
dotacjom z EFS                                                         

0 20 0 35 0 26 0 34 

  Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki 
dotacjom z FP                                                         

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki 
dotacjom z PFRON                                                         

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
według rodzaju 
podmiotu 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
nowych PS                                                                    

0 17 0 35 0 25 0 29 

  
Liczba miejsc pracy utworzonych w 
istniejących PS                                                                    

0 3 0 0 0 1 0 5 

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS, w ramach których pracownicy 
pracują na podstawie stosunku pracy (w tym spółdzielczej umowy o 
pracę).                

0 20 0 32 0 26 0 34 
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w tym: Liczba utworzonych miejsc pracy, w ramach których 
pracownicy pracują na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty.     
Obliczeń dokonano poprzez zsumowanie wszystkich osób 
zatrudnionych na pełnym etacie oraz ułamków 
odpowiadających osobom zatrudnionym na części etatów.          

0 0 0 13 0 24 0 22,75 

Trwałość PS 
  

      

Liczba przedsiębiorstw społecznych powstałych przy wsparciu OWES, 
którym w okresie sprawozdawczym upłynęło 24 miesiące od 
rozpoczęcia działalności.      
Dotyczy przedsiębiorstw, dla których okres 24 m-cy od utworzenia 
upłynął w danym okresie sprawozdawczym. Nie wykazuje się PS, które 
istniały dłużej niż 36 miesięcy.                                                                                                                            

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
w tym osiągnęły za ostatni rok obrotowy roczny przychód ze 
sprzedaży dóbr i usług na poziomie nie niższym niż 150 tys. 
zł 

0 0 - - 0 0 0 0 

Liczba przedsiębiorstw społecznych, które zakończyły lub zawiesiły 
działalność przed upływem 24. miesiąca od dnia rozpoczęcia przez nich 
działalności 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba miejsc pracy, które zostały utrzymane przez 24 miesiące od ich 
utworzenia.                                               
Dotyczy miejsca pracy, dla których okres 24 m-cy od utworzenia upłynął 
w danym okresie sprawozdawczym. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

OWES niefinansowane z RPO WD 2014-2020 Działanie 9.4 A. Na terenie województwa dolnośląskiego w 2017r. funkcjonował 1 akredytowany Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, który nie posiadał finansowania w ramach projektu RPO WD 2014-2020 9.4 A. dla OWES. Było to konsorcjum tworzone przez 

Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
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Tabela 19. Poziom realizacji wskaźników przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 w województwie dolnośląskim na koniec 2017 roku. Wybrane wskaźniki założone w ramach projektów RPO 

WD 2014-2020, Działanie 9.4 A. Wsparcie gospodarki społecznej osiągnięte przez OWES (stan na koniec roku 

2017r.) 

wskaźnik 

SUMA 
(OWES subregion wałbrzyski,  OWES subregion 
jeleniogórski,  OWES subregion wrocławski i 
miasta Wrocław,  OWES subregion legnicki) 

WARTOŚĆ OD 
POCZĄTKU 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

1) liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES 
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii 
społecznej 

57 174 

2) liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na 
celu rozwój ekonomii społecznej  

61 156 

3) liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES 
dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego 
(wskaźnik dotyczy nowopowstałym podmiotów) 

96 153 

4) liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność 
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą 
utworzonych w wyniku działalności OWES  

20 69 

5) liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych 
w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach 
społecznych wskaźnik dotyczy podmiotów istniejących 

37 153 

7) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 320 255 

8) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętym wsparciem w programie 

920 774 

9) Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych 

133 306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

Współpraca Urzędów z organizacjami pozarządowymi 

 

Poniższa część została opracowana w oparciu o: 

1.  wyniki badania pn.  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 

rok” oraz  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” 

realizowanego przed Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. W badaniu 

przeprowadzonym przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego za rok za 

rok 2015 wzięło udział 190 JST, za rok 2016 186 ze 196 JST.  

2. Wyniki badań opracowanych w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania 

Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne 
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polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w 

partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) za rok 2017. 

 

Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej coraz większą wagę przywiązuje się do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w którym  obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są 

aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. W celu  usprawnienia przepływu 

informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej współpracy Urzędów z organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego powoływane 

są osoby, które mają taki kontakt ułatwić. 
 

Tabela 20. Struktura osób zatrudnionych w Urzędach  odpowiadających za bezpośredni kontakt z  

organizacjami pozarządowymi. 

Rok 2015 2016 2017 

Liczba urzędów, w których była wyznaczona osoba, której głównym 

zadaniem była współpraca z organizacjami pozarządowymi  
15 18 43 

Liczba urzędów, w których była wyznaczona osoba, której 

dodatkowym zadaniem była współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

164 159 145 

Nie ma takiej osoby 14 9 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS
15

 oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z grudnia 2018. 

 

W roku 2017, w porównaniu do roku 2016 liczba Urzędów, w których pracowała osoba, której 

głównym obowiązkiem była współpraca z organizacjami pozarządowych wzrosła ponad dwukrotnie, 

jest to bardzo duży wzrost, zwłaszcza że w roku 2016 wzrost ten wyniósł tyko 3 punkty. Utrzymuje się 

nadal przeważająca liczba Urzędów, w których pracowały  osoby odpowiedzialne za kontakt z 

organizacjami pozarządowymi, mające również inne obowiązki służbowe, natomiast maleje liczba 

Urzędów, w których nie było  w ogóle osoby, która zajmowałaby się kontaktem z sektorem 

pozarządowym. 

 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespoły o charakterze inicjatywno-doradczym  

 

Poniżej przedstawiono liczebność oraz obszary działania zespołów o charakterze inicjatywno-

doradczym oraz Rad Działalności Pożytku Publicznego  pod względem ich liczebności oraz obszarów 

działania. 

                                                           
15

 „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i „Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, 
Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” MRPiPS w partnerstwie z GUS 
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Tabela 21. Zespoły o charakterze inicjatywno – doradczym w Urzędach w latach 2015-2017 

rok 2015 2016 2017 

Liczba urzędów, w których działały zespoły o charakterze doradczym 

i/lub inicjatywnym złożone z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego oraz przedstawicieli administracji publicznej 

35 26 188 

Liczba urzędów, w których działała Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 
20 24 26 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS
16

 oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES  

 

Wykres 8.Liczba Urzędów, która wskazała następujące obszary działania Zespołów o charakterze doradczym 
i/lub inicjatywnym. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS

17 
oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES 
*w roku 2015 jako inne JST wskazały: ogólne założenia dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

ochrona zwierząt, edukacja ekologiczna, bezpieczeństwo, turystyka i promocja, gospodarcze, odznaczeń, 

ekologia, transport, bezpieczeństwo i ekologia, transport, bezpieczeństwo i komunikacja, uchodźcy i emigranci, 

                                                           
16

.„Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym 2016 rok” Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS 
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rodzina, ds. wolności, wygrany - wygrany (z biznesem NGO), porady prawne, turystyka, bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym, realizacja przewozów krajowych i międzynarodowych.  

W związku z tym, że w 2017 r. zmieniło się narzędzie do monitorowania współpracy Urzędów z organizacjami 

pozarządowymi, wystąpiła trudność w porównaniu niektórych danych. W roku 2017 obserwujemy znaczny 

wzrost wartości dla zespołów ds. przeciwdziałania patologiom (narkomani, alkoholizmowi i przemocy, gdzie 

włączono Komisję rozwiazywania problemów alkoholowych. Osobno w 2017 roku JST wykazały  zespoły 

interdyscyplinarne ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dla których wartość wyniosła 155. 

 

 

Partycypacyjnych metody planowania rozwoju JST z udziałem PES 

 

Tabela 22. JST, w których obowiązywała uchwała określająca zasady i tryb konsultacji społecznych 

JST, w których obowiązywała uchwała określająca zasady i tryb konsultacji społecznych 

liczba w % ogółu JST 

Polska województwo dolnośląskie Polska województwo dolnośląskie 

2 006  139 73,6 72,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Inicjatywa lokalna oraz realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 

W 2017 roku 10,4% ogółu JST w województwie dolnośląskim realizowało zadania w ramach 

inicjatywy lokalnej, dla porównania wartość dla całego kraju wynosiła 8,7%. Poniżej przedstawiono 

dane dotyczące liczby złożonych wniosków, liczby podpisanych umów oraz dla roku 2015 i 2016 

szacunkową wartość inicjatywy lokalnej. 

Tabela 23. Inicjatywa lokalna w roku 2015 - 2017 

rok 2015 2016 2017 

liczba złożonych wniosków 152 193 258 

liczba podpisanych umów 102 144 140 

Szacunkowa wartość inicjatywy lokalnej (wkład 

mieszkańców oraz JST) 
3 343 002 zł 4 051 475 zł - 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS
17

. oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES 

 

Budżet obywatelski – to coraz bardziej popularna forma umożliwiająca współdecydowanie 

mieszkańcom o przeznaczeniu części budżetu samorządu. W roku 2017 - 16,6% JST na Dolnym Śląsku 

realizowało budżet obywatelski, w ramach którego do realizacji wybrano 358 z 1655 zgłoszonych 

                                                           
17 „ Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok” i „ Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS 
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projektów. Średnia wartość projektu wynosiła 1 348 664,1 zł. Dla porównania, w skali całego kraju 

budżet obywatelski realizowało 13% JST. 

Tabela 23. Realizacja budżetu obywatelskiego w Polsce i w województwie dolnośląskim 

wyszczególnie
nie 

Budżet obywatelski 

% ogółu JST w 
których 

realizowano 
budżet 

obywatelski 

średnia wartość 
zaplanowanej 

kwoty (zł) 

zgłoszone 
projekty 

projekty wybrane do realizacji 

liczba 
średnia 

wartość (zł) 
mediana (zł) 

Polska 13,0 2 128 953,5 19 041 5 050 1 382 704,3 317 000,0 

województwo 

dolnośląskie 
16,6 1 389 344,7 1 655 358 1 348 664,1 254 000,0 

 

 

Udział Podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych. 

 

Tabela 24. Liczba  JST, które realizowały zadania w poniższych obszarach: 

 
Liczba 

JST  

Samodzielnie, 

w tym przez 

podległe 

jednostki 

organizacyjne 

Zlecając je w trybach 

ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego 

 i wolontariacie 

Udzielając 

zamówień  

w trybie 

ustawy PZP 

Zlecając 

je  

w 

odrębny

m trybie 

Pomoc społeczna  183 179 42 23 11 

Zatrudnienie socjalne 32 28 1 2 3 

Opieka nad dziećmi do 
lat 3  

54 49 4 2 8 

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej  

159 157 20 3 12 

Kształcenie, 
wychowanie i opieka 

147 141 17 10 12 

Ochrona zdrowia  133 104 46 11 29 

Wspieranie osób 
niepełnosprawnych  

137 120 61 8 15 

Kultura oraz ochrona 
zabytków  

164 139 74 20 30 

Kultura fizyczna, 
turystyka, 
krajoznawstwo   

173 140 126 12 26 

Ochrona środowiska i 
przyrody, gospodarka 
wodna  

153 146 26 53 20 
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Wspieranie i 
upowszechnianie idei 
samorządowej  

74 70 10 4 7 

Promocja 
przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym  

67 67 5 4 5 

Rewitalizacja  91 86 4 32 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Tabela 25. Trudności wskazywane przez JST związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizację zadań publicznych w 2017 r. (JST 

mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Brak wiedzy o ww. podmiotach działających w obszarach zadań publicznych 

realizowanych przez jednostkę  
11 

Brak wiedzy o trybach/procedurach współpracy z ww. podmiotami  14 

Realizacja zadań publicznych wyłącznie przez podległe podmioty publiczne  10 

Niekonkurencyjność ww. podmiotów - zlecano realizację zadań publicznych innym 

podmiotom (w tym na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych)  
6 

Niedostateczna wiarygodność ww. podmiotów jako wykonawców zadań publicznych  9 

Brak zainteresowania ze strony ww. podmiotów – nie brały udziału w ogłaszanych 

konkursach/postępowaniach  
37 

Inne (jakie?) 9 

Nie występowały żadne trudności  125 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

 

Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej. 

 

Ważnym aspektem współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi są działania bezpośrednio 

związane z rozwojem ekonomii społecznej, do których należy zaliczyć m.in. współpracę z Ośrodkami 

Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  działania służące sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w tym obszarze w ramach projektu 

Zintegrowany System Monitorowania Rozwoju Systemu Ekonomii Społecznej. 
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Tabela 26. Działania realizowane przez JST wspierające sieciowanie organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i 

niewidomych (JST mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Rodzaj realizowanych działań Liczba JST 

Uczestnictwo w wymianie informacji w zakresie współpracy ww. podmiotów 70 

Organizacja spotkań służących rozwojowi współpracy ww. podmiotów 60 

Prowadzenie doradztwa/szkoleń w zakresie współpracy ww. podmiotów 47 

Wsparcie powoływania i funkcjonowania partnerstw/klastrów/konsorcjów 12 

Inne : Wspieranie prawne, administracyjne i logistyczne; utworzenie  prowadzenie 
„Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” 4 

Nie stosowano żadnej formy sieciowania  105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach projektu ZSMRES  

Z powyższych danych wynika, że ponad 46% JST realizuje przynajmniej jedno z powyższych działań 

służących wspieraniu sieciowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych. Oznacza, że 

przedstawiciele JST dostrzegają korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej w ich regionie. 

Tabela. 27.  Współpraca JST  z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w 

poniższym zakresie:  (JST mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

Rodzaj współpracy Liczba JST 

Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności 20 

Współpraca przy organizacji wydarzeń służących rozwojowi ekonomii społecznej  11 

Udział przedstawicieli OWES w szkoleniach organizowanych przez Państwa 

jednostkę  
9 

Udział przedstawicieli Państwa jednostki w szkoleniach / spotkaniach 

organizowanych przez OWES  
24 

Udział przedstawicieli OWES w pracach zespołów / grup roboczych powołanych w 

Państwa jednostce 
2 

Inne: Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielni socjalnej 3 

Nie współpracowały w ogóle 160 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach projektu ZSMRES  

Z przedstawionych danych wynika, że już blisko 24% JST współpracowało z co najmniej jednym 

OWES. Szczególnie ważny jest wynik dotyczący udziału w szkoleniach/spotkaniach realizowanych 

przez OWES, co świadczy o zaangażowaniu i gotowości do podejmowanie działań służących 

rozwojowi ekonomii społecznej oraz dostrzeganiu jej jako ważnego aspektu rozwoju lokalnego.   
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Poziom realizacji wskaźników RPRES w roku 2017 

 

Priorytet 1 EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.   Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych 

przez PES 

DZIAŁANIE 1.1. Utworzenie funduszu zatrudnienia wspierającego tworzenie miejsc pracy w PES,  

w kontekstach: dotowane miejsca pracy, niskooprocentowane pożyczki związane z zatrudnieniem, 

staże powiązane z zatrudnieniem, wsparcie edukacyjne służące podniesieniu i/lub nabyciu i/lub 

zmianie kwalifikacji zawodowych powiązane z zatrudnieniem 

DZIAŁANIE 1.2. Rozwój systemu tworzenia, wspierania i utrzymania miejsc pracy w PES, szczególnie 

dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

DZIAŁANIE 1.3. Inicjowanie procesu tworzenia nowych PES działających w sferach pomocy społecznej 

i rynku pracy jako instytucji generujących miejsca pracy. 

1.1.1., 1.2.1. Liczba utworzonych miejsc pracy wygenerowanych przez PES. 

1.1.2., 1.2.1. Liczba os. zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych na podstawie umowy  

o pracę i umów cywilnoprawnych* 
*dotyczy przedsiębiorstw społecznych wspartych przez OWES działających w województwie dolnośląskim. 

Ad. 1.1.1., 1.2.1.,  

Ad.1.1.2., 1.2.1* 

1) Organizacje non-profit 

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w woj. dolnośląskim w roku 2016*  zarejestrowanych 

było ok. 6,9 tyś aktywnych organizacji non profit. W celu określenia wartości wskaźnika posłużono się 

danymi statystycznymi w dwóch zakresach: 

1) Liczba osób zatrudnionych w sektorze non-profit - dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na 

umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne, nie uwzględniając w jakim roku poszczególne 

umowy zostały zawarte. Wartość wskaźnika obrazuje zatem liczbę miejsc pracy generowanych przez 

organizacje pozarządowe w roku 2016, a nie ile ich w tym roku powstało. 

Tabela  28. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne w aktywnych 

organizacjach w województwie dolnośląskim. 

rok 2014 2016 Wzrost w % 

Liczba osób zatrudniona na umowę o pracy 9,5 tys. 10,1 tys. 6% 

Liczba osób zatrudniona na umowy cywilno-prawne 24,5 tys. 25,2 tys. 3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
18

 

                                                           
18 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-
sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html
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Jak wynika z zaprezentowanych danych w roku 2016 w porównaniu do 2014 r. nastąpił ponad 6% 

wzrost liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę (600 osób) oraz prawie 3% wzrost liczby osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (700 osób). W sumie liczba osób 

zatrudnionych w sektorze wzrosła o 1300 osób. 

2) Przedsiębiorstwa społeczne 

Miejsca pracy w KPRES i RPO WD 2014-2020  

Zgodnie z szacunkami przyjętymi w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w województwie dolnośląskim do 2020 r. w przedsiębiorstwach społecznych  ma powstać: 

 - 2940 ze wszystkich źródeł (FP, PFRON, EFS).  

 

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach  

wsparcia z EFS będzie dotyczyło:  

tworzenia miejsc pracy w nowych PS, co oznacza utworzenie nowych PS  

tworzenia miejsc pracy w istniejących PS  

tworzenia nowych miejsc pracy w PES, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  

w przedsiębiorstwa społeczne, co oznacza utworzenie nowych PS poprzez przekształcenie z PES.  

 

Z informacji przekazanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej będące Operatorami dotacji 

dla przedsiębiorstw społecznych wynika, iż w 2017 roku w województwie dolnośląskim zostało 

utworzonych:  

 
Tabela 29. Liczba miejsc pracy powstałych w wyniku działalności OWES w województwie dolnośląskim  w 

latach 2016 - 2017 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
dla wszystkich 
subregionów 
osiągnięta od 

1.06.2016 
do 31.12.2016 

Wartość wskaźnika dla 
wszystkich subregionów 
osiągnięta od 1.01.2017 

do 31.12.2017 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności 

OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy 

nowopowstałych podmiotów) 

0 96 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych 

przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik dotyczy 

podmiotów istniejących) 

0 37 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych 
0 133 

Źródło: Dane własne DOPS 

                                                                                                                                                                                     
wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-
spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-
w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html
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Analizując wartość wskaźnika dotyczącego utworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych na Dolnym Śląsku w stosunku do roku 2016 nastąpił zdecydowany wzrost, natomiast jest 

on nadal na niewystarczającym poziomie.  

Rozwój przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych to ważny element współczesnej 

gospodarki społecznej. W województwie dolnośląskim na koniec 2017 roku na 100 spółdzielni 

socjalnych zarejestrowanych w KRS, funkcjonowało jedynie 5 spółdzielni socjalnych osób prawnych.   

W perspektywie kolejnych lat istotne jest, aby wzrastała liczba nie tylko spółdzielni socjalnych osób 

fizycznych, ale także spółdzielni socjalnych osób prawnych. Choćby ze względu na fakt, że podmioty 

prawne powołujące spółdzielnie socjalne mają doświadczenie w zarządzaniu, co zmniejsza ryzyko 

niepowodzenia niełatwego przedsięwzięcia jakim jest spółdzielnia socjalna. 

Godnym uwagi  podmiotem są spółdzielnie socjalne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

Spółdzielnia socjalna z udziałem JST może stanowić z jednej strony uzupełnienie dla funkcjonujących 

już struktur pomocy społecznej (i odpowiadać na konkretne problemy społeczne występujące w 

danej gminie, np. problemy związane z aktywizacją zawodową kobiet, czy niepełnosprawnością), z 

drugiej zaś strony spółdzielnia socjalna może być realizatorem usług użyteczności publicznej (np. 

utrzymanie zieleni miejskiej, hal/targowisk, cmentarzy;  prace porządkowe w budynkach użyteczności 

publicznych, sprzątanie ulic etc.). Możliwe jest rozwiązanie, w którym spółdzielnia socjalna powołana 

jest wyłącznie przez samorządy (co najmniej dwa), co umożliwia realizacje zadań własnych 

samorządu w procedurze bezprzetargowej (in-house). 

Dodatkowo istotne z punktu  widzenia  prowadzenia  polityki  regionalnej w obszarze ekonomii 

społecznej będzie  wsparcie  w tworzeniu spółdzielni socjalnych przy podmiotach reintegracyjnych, 

takich jak np. WTZ, ZAZ. Będzie to z pewnością jedną z oczekiwanych innowacji społecznych na 

Dolnym Śląsku. 

1.3.1.Liczba nowo powstałych PES* 

 
*Ze względu na specyfikę dostępnych danych wskaźnik 1.3.1. prezentowany będzie na podstawie danych dotyczących 

nowopowstałych podmiotów sektora non-profit oraz liczby podmiotów sektora non-profit działających w sferach pomocy 

społecznej i rynku pracy. W związku z powyższym zwrócono się pismem do Urząd Statystycznego w celu uzyskania danych 

dotyczących wybranych zagadnień dotyczących działalności stowarzyszeń, fundacji, samorządu gospodarczego  

i zawodowego oraz społecznych jednostek wyznaniowych. W odpowiedzi na pismo otrzymano następujące dane: 

Tabela 30. Liczba nowopowstałych podmiotów non-profit  w województwie dolnośląskim w roku 2016 i 2017 

według REGON 

Liczba nowopowstałych organizacji non-profit    2016 2017 

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne  356 399 

Fundacje 252 210 

Społeczne podmioty wyznaniowe  5 3 

Samorząd gospodarczy i zawodowy 2 0 

Organizacje pracodawców 2 2 

Ogółem organizacje 617 (w tym OPP – 28) 614 (w tym 25 OPP) 

Źródło: Opracowanie własne DOPS na podstawie danych GUS 
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Wykres 9. Struktura organizacji non-profit powstałych w roku 2017 r. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne DOPS na podstawie danych GUS 

 

W celu uzyskania danych KRS dotyczących liczby nowych podmiotów ogółem zarejestrowanych  

w roku 2016 i 2017 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej posłużono się sprawozdaniem Sądu Rejonowego 

Wrocław Fabryczna. 

Tabela 31. Liczba nowopowstałych podmiotów według KRS 

Rok 2016 2017 

Liczba podmiotów ogółem zarejestrowanych w roku 2016 w 

Rejestrze  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, w tym: 

502 437 

Stowarzyszeń 238 223 

Fundacji 257 209 

organizacje Pracodawców 2 4 

związki zawodowe 4 1 

Społeczne zawodowe organizacje rolników 1 0 

Źródło: Dane uzyskane z Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna dot. liczby nowych podmiotów ogółem zarejestrowanych w 

Rejestrze  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 

Stowarzyszenia i 
podobne 

organizacje 
społeczne - 399 

Fundacje; 210 

Społeczne 
podmioty 

wyznaniowe - 3 Samorząd 
gospodarczy i 
zawodowy - 0 

Organizacje 
pracodawców - 2 
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W ramach usług wsparcia ekonomii społecznej na terenie województwa dolnośląskiego w roku 

2017 powstały w sumie 33 przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, fundacje, 

stowarzyszenia, spółki non-profit)  

 

Tabela 32. Liczba aktywnych organizacji non-profit w województwie dolnośląskim w latach 2014 - 2016 

rok 
Liczba organizacji non-

profit ogółem 

Rynek pracy i 

aktywizacji 

zawodowej 

Pomoc społeczna i 

humanitarna 

2014 6,8 tys. 0,1 tys. 0,5 tys. 

2016 6,9 tys. 0,1 tys. 0,5 tys. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 10. Udział organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy i aktywizacji zawodowej 
wśród ogółu organizacji w roku 2016. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

DZIAŁANIE 1.4. Przygotowanie przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do 

wspierania tworzonych miejsc pracy w PES. 

W celu monitorowania realizacji powyższego Działania zdefiniowano 1 wskaźnik: 

1.4.1. Liczba trenerów pracy zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej.* 

*Wskaźnik liczony będzie średniorocznie, czyli suma liczby  etatów  w każdym miesiącu dzielona na 12 miesięcy. Umowy 

zlecenie przeliczane będą na odpowiednią część  etatu 

W celu uzyskania danych dotyczących liczby trenerów pracy zostało przeprowadzone badanie własne 

wśród podmiotów zatrudniających trenerów pracy, w wyniku czego uzyskano poniższe dane: 

 

93% 

1% 

6% 

ogółem

rynek pracy i aktywizacji
zawodowej

pomoc społeczna i
humanitarna
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Tabela 33. Liczba aktywnych organizacji non-profit w województwie dolnośląskim w latach 2014 - 2016 

Liczba trenerów pracy 2016 2017 

Urzędy Pracy   0 0 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
4 1 

Fundacja „Eudajmonia”   6,4 11 

Fundacja Manufaktura Inicjatyw 1 2,5 

Karkonoski Sejmik osób Niepełnosprawnych 6 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

- Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 dysponowało 4 

pełnymi etatami na stanowisku trener pracy, w roku 2017 – 1 etatem. 

 

- Fundacja „Eudajmonia”  w 2016r. w różnych projektach, w różnym wymiarze czasu pracy i okresu 

zatrudnienia było 18 trenerów/trenerek pracy. W przeliczeniu na liczbę etatów – 6,393 , w roku 2017 

zatrudniano łącznie 18 trenerów pracy  w wymiarze 10,994 etatu. 

Fundacja Manufaktura Inicjatyw - w roku 2016 - 3 os., łączny wymiar zatrudnienia 1 etat (w tym 2 
umowy o pracę i 1 umowa zlecenie). W roku 2017 - 6 os., łączny wymiar zatrudnienia 2,5 etatu (w 
tym 1 umowa o pracę i 5 umów zlecenie) 

Ilość uczestników objętych wsparciem trenera pracy w 2016 roku - 48 osób, Ilość uczestników 2017 

roku - 48 osób. Wszystkie ww. działania objęte były projektem "Bliżej Rynku Pracy" realizowanym na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanym przez PFRON. 

Ponadto w ramach projektu prowadzone były dla uczestników warsztaty nt. aktywizacji zawodowej w 

tym też o wspomaganym zatrudnieniu oraz przedstawiciele fundacji wzięli udział w seminarium dla 

pedagogów i psychologów wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, na którym 

prezentowali prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

-  Karkonoski Sejmik osób Niepełnosprawnych  w roku 2016 i 2017 zatrudniał 6 trenerów pracy * 

  *brak informacji  dotyczącej średniej liczby etatów w przeliczeniu na każdy miesiąc. 

 

 

DZIAŁANIE 1.5.  Targi pracy z udziałem PES i/lub włączenie w targi pracy PES. 

DZIAŁANIA 1.6.  Działanie promujące PES jako miejsca pracy. 

 

1.5.1., 1.6.1. Liczba zorganizowanych targów pracy, konferencji, szkoleń w województwie  

z udziałem PES i na temat ES. 

1.5.1 i 1.6.1. Liczba organizowanych Targów Pracy (stworzenie kalendarium wydarzeń)* 

1.5.2. 1.6.1. Liczba organizowanych konferencji* 

1.5.3. 1.6.1. Liczba zorganizowanych szkoleń ** 
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* dane dotyczą targów pracy oraz konferencji realizowanych przez PFRON, OWES i DOPS 

** dane dotyczą szkoleń zorganizowanych przez OWES oraz DOPS 

DOPS  

2016 

Konferencje:   2 

- Przepis na Sukces Ekonomii Społecznej – PLAN, ZNAK, czy CSR? 

- „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku” Przygotowanie i organizacja we współpracy  

z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu 

konferencji naukowo-praktycznej  

Targi Pracy, szkolenia  - w roku 2016 nie realizowano zadań we wskazanym zakresie. 

2017 

Konferencje: 2  

- BiznES Mixer   

- Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Obie konferencje zawierały w swoim programie targi produktów. 

PFRON  

2016 

Konferencje:   1 

- Konferencja oraz pokaz filmowy „Adapter” zorganizowane wspólnie z Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Audiodeskrypcji Katarynka 

Targi Pracy, szkolenia  - w roku 2016 nie realizowano zadań we wskazanym zakresie19 

2017 

Konferencje: 2 

-„(NIE)PEŁNOSPRAWNI NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH ŻYCIA” 

- Konferencja regionalna we Wrocławiu „Za życiem” 

Warsztaty seminaryjno– szkoleniowe : 1 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – warsztatów dotyczyła dokumentacji rozliczeniowej do 

umów o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

OWES-y 

2016 r.: 

Targi Pracy, szkolenia, konferencje/warsztaty 

 

OWES subregion wałbrzyski: 

1) Warsztaty stacjonarne: przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne z zakresu: „Przygotowania do 

rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej” oraz 

warsztat edukacyjny pn. „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 

kontekście konkursów ogłoszonych przez gminy”.  

2) Warsztaty wyjazdowe: Zorganizowano 3-dniowy warsztat wyjazdowy dla przedstawicieli PES i 

JST pt. „Wykorzystanie instrumentów Ekonomii Społecznej w procesach rewitalizacji” 

                                                           
19

Dane uzyskane od PFRON Oddział Dolnośląski 
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2017 r.: 

Subregion legnicko –głogowski:  

dwudniowe cykle szkoleniowe „ABC ekonomii społecznej  

Subregion jeleniogórski:  

Cykl warsztatów „ABC ekonomii społecznej”  

Subregion wrocławski:  

Cykl szkoleń z tematyki: Zakładanie CIS, KIS, ZAZ, WTZ ; Księgowość i kadry w NGO; Zakładanie 

podmiotów ES, Letnia Szkoła Ekonomii Społecznej 

 

Subregion wałbrzyski: 

Dwudniowe warsztaty „Zarządzanie, planowanie strategiczne, delegowanie, prowadzenie działalności 

ekonomicznej w PES”. 

Trzydniowe warsztaty podczas których przedstawiciele JST dot. systemu wsparcia dla osób 

bezdomnych w mieście Świdnica 

Cykl szkoleń z tematyki: Biznesplan działalności gospodarczej w PS, Marketing, sprzedaż, reklama w 

PES, Zarządzanie w PS, Zespół w Przedsiębiorstwie Społecznym , Aspekty formalno-prawne 

prowadzenia działalności ekonomicznej w Przedsiębiorstwie Społecznym.  

 

Konferencje: 

Subregion legnicko – głogowski  „Samodzielność finansowa NGO”. 

Subregion wrocławski - NGO Bussines Meeting 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.  Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, 

pomocy społecznej i ES. 

DZIAŁANIE 2.3. Edukacja, promocja, tworzenie/powoływanie zespołów interdyscyplinarnych  

 z udziałem PES 

W celu monitorowania powyższego Działania zdefiniowano 1wskaźnik: 
 

2.3.1. Zwiększenie różnorodności i liczby podmiotów wchodzących w skład sieci 

współpracy/zespołów interdyscyplinarnych. 

W celu zaprezentowania wskaźnika posłużono się danymi dotyczącymi Rad Działalności Pożytku 

Publicznego oraz ciał (zespołów) konsultacyjno-doradczych funkcjonujących na teranie danego JST, 

które przedstawiono pod kątem liczby oraz udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 
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Tabela. 34. Ciała konsultacyjno-doradcze funkcjonujące w JST  w województwie dolnośląskim w roku 2017. 

Nazwa ciała konsultacyjno-doradczego 
Liczba 

JST 

Udział % 
przedstawicieli 

organizacji 
pozarządowych 

i innych 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

pożytku 
publicznego 

 

% ciał 
konsultacyjno-

doradczych, 
których 

członkami byli 
przedstawiciele 

organizacji 
pozarządowych 

1 Rada działalności pożytku publicznego 26 55% 100% 

2 Rada ds. osób niepełnosprawnych 27 52% 81% 

3 Rada ds. sportu 27 68% 100% 

4 Rada ds. oświaty / edukacji 1 0% 0% 

5 Rada ds. seniorów 25 40% 76% 

6 Rada ds. młodzieży 22 1% 9% 

7 Rada ds. rodziny 1 30% 100% 

8 Rada ds. rynku pracy/ zatrudnienia  23 28% 70% 

9 
Komisja ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych 
159 7% 25% 

10 
Zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
155 8% 66% 

11 Inne  34 17% 58% 

Opracowanie własne DOPS na podstawie danych projektu ZSMRES 

W celu porównania danych dotyczących Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołów  

o charakterze konsultacyjno-doradczym w okresie 2015-2017 posłużono się danymi z dwóch źródeł: z 

ankiety pn.  „ Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok” i „Monitoring 

współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departamentu Ekonomii Społecznej i 

Pożytku Publicznego w MRPiPS oraz danymi z projektu ZSMRES za rok 2017.  

 
Tabela 34. Struktura Urzędów pod względem funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz 

zespołów inicjatywno-doradczych 

rok 2015 2016 2017 

Urzędy, w których działała Rada 

Działalności Pożytku Publicznego* 
20 (10,5%) 24 (12,8%) 26 (13,5%) 

Urzędy,  w których działały zespoły (ciała) 

o charakterze inicjatywno – doradczym* 
35 (18,4%) 26 (14%) 188 (97,4%) 
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Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego z ankiety pn.  

„Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok”   i „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem 

pozarządowym za 2016 rok” oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu Zintegrowany System 

Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój z grudnia 2018. 

 

*Opracowanie na podstawie danych uzyskanych ze 186 Urzędów, które wzięły udział w badaniu w 2015 r. oraz 190 

Urzędów, które wzięły udział w badaniu w roku 2016. Dane dotyczą stanu na dzień 31 grudnia. 

 

Jak można zaobserwować na prezentowanych danych w roku 2017 w porównaniu do roku 2015 i 

2016 udział Urzędów, w których działała Rada Działalności Pożytku Publicznego ma stałą tendencję 

wzrostową. Ze względu na zmianę narzędzia badawczego w roku 2017 trudno jest porównać liczbę 

funkcjonujących zespołów (ciał) konsultacyjno-doradczych z latami poprzednimi. Znaczny wzrost 

wartości w tym obszarze w roku 2017, wynika m.in. z wykazywania przez JST Komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zespołów interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, które w znaczący sposób zawyżają wartości.  

 

Tabela 35. Zespoły o charakterze doradczym i/lub inicjatywnym działających w Urzędach w województwie 

dolnośląskim w latach 2015-2017 

rok 2015 2016 2017 

Liczba zespołów o charakterze doradczym i/lub 

inicjatywnym działających w Urzędach 
102 71 186* 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

z ankiety pn.  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok”   i „Monitoring współpracy Urzędów 

z sektorem pozarządowym za 2016 rok”  oraz projektu ZSMRES  

 

Opracowanie na podstawie danych uzyskanych ze 186 Urzędów, które wzięły udział w badaniu w 2015 r. oraz 190 Urzędów, 

które wzięły udział w badaniu w roku 2016. Dane dotyczą stanu na dzień 31 grudnia z danego roku. 

*w lata 2015 i 2016 nie uwzględniono: Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zespół 

interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

DZIAŁANIE 2.5. Spotkania edukacyjne, informacyjne oraz integracyjne podmiotów rynku pracy, 

pomocy społecznej i ES służące budowaniu stałych forów doświadczeń. 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik: 

1.5.1. Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, 

polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES*. 

 
* dane dotyczą działań zorganizowanych przez OWES oraz DOPS 

DOPS: 

2016: 

Konferencje - 2:  

- Przepis na Sukces Ekonomii Społecznej – PLAN, ZNAK, czy CSR? 
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- „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku” Przygotowanie i organizacja we współpracy z 

Urzędem Statystycznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu konferencji 

naukowo-praktycznej  

2017: 

Konferencje, które zawierały targi produktów: 2  

- BiznES Mixer   

- Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

W ramach spotkań sieciujących tworzono regionalne sieci współpracy poszczególnych typów 

podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia (sieć podmiotów o charakterze reintegracyjnym, sieć 

OWES, Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum WTZ): 

 

2016: 

- 4  Spotkania sieciujące OWES 

- 11 Spotkanie sieciujących CIS/KIS/ZAZ/WTZ 

- 5 Spotkań Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- 8 spotkań grupy roboczej ds. aktualizacji planu 

- 7 spotkań grupy roboczej ds. promocji 

- 6 spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego 

- 5 spotkanie grupy roboczej ds. edukacji 

- 4 spotkania grupy roboczej ds. reintegracji 

 

2017: 

- 4 spotkania sieciujące dla przedstawicieli OWES 

- 6 spotkań sieciujących CIS/KIS/ZAZ/WTZ , w tym w Lubinie, Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Bolesławcu oraz 2 we Wrocławiu 

- 4 Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- 4 spotkania grupy roboczej ds. aktualizacji planu 

- 4 spotkania  grupy roboczej ds. promocji i współpracy z biznesem 

- 4 spotkania grupy roboczej ds. reintegracji 

- 4 spotkanie grupy roboczej ds. społecznie odpowiedzialnych  zamówień 

- 2 wizyty w podmiotach reintegracyjnych : CIS Bystrzyca Kłodzka oraz CIS Krosnowice 

- 1 spotkanie sieci na rzecz reintegracji w Legnicy skierowane do przedstawicieli dolnośląskich 

Centrów i Klubów Integracji Społecznej i współpracujących z nimi PUP, OPS 

- 1 Spotkanie sieci na rzecz reintegracji w Legnicy skierowane do przedstawicieli dolnośląskich WTZ, 

ZAZ i współpracujących z nimi OPS, PCPR oraz innych JST 

- 1 Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej 

- 4 spotkania dotyczące realizacji usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawę PZP oraz 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica) 

- 2 spotkania służące weryfikacja działań marketingowych certyfikowanych PES znakiem jakości 

„Zakup Prospołeczny”  

Wizyty studyjne: 

2016: 
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Zorganizowano 2 Wizyty studyjne do Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA oraz wielkopolskich 

podmiotów ekonomii społecznej 

2017  

- 1 wizyta studyjna dla przedstawicieli OWES  

- 1 dwudniowa wizyta studyjna do Wielkopolski, celem prezentacji dobrych praktyk w zakresie 

współpracy finansowej pomiędzy JST, a PES w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej, 

zwłaszcza usług społecznych. 

1 wizyta studyjna - Współpraca samorządów z Zakładami Aktywności Zawodowej i Warsztatami 

Terapii Zajęciowej 

 

OWES-y: 

DOWES dla subregionu Wałbrzyskiego  - 0      

OWES Legnicko – głogowski -Wskaźnik nie jest monitorowany  

OWES jeleniogórski - 14 spotkań  

OWES dla subregionu wrocławskiego - kilkadziesiąt 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.   Zwiększenie roli PES w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. 

 

DZIAŁANIE 3.1.  Rozwój kompetencji PES w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy  i pomocy 

społecznej oraz kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wykorzystania ES do 

aktywizacji społeczno- zawodowej. 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1  wskaźnik: 

3.1.1. Liczba przeszkolonych pracowników PES, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej  

w zakresie wykorzystywania ekonomii społecznej do aktywizacji  społeczno-zawodowej*. 

 

* - dotyczy szkoleń przeprowadzonych przez DOPS i OWES 

DOPS: 2016 

Spotkania informacyjno -doradcze: 

„Ekonomia społeczna w polityce gmin i powiatów”– 3 

„Partycypacja społeczna w praktyce” – 1 

„Budowanie strategii marketingowej przy wykorzystaniu Znaku Zakup prospołeczny” – 4 

 

Spotkania informacyjne: 

„Przepis na sukces ekonomii społecznej – Znak, Plan czy SCR” - 1 

 

Spotkania doradcze: 

„Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia” - 1 

„Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z 

uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania” – 4 
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„Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (Kluby 

Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej” – 3 

„Rola podmiotów  ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych – zasady zakładania 

i prowadzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym” – 1 

„Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pozarządowe” – 4 

„Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pozarządowe” – 4 

„Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w 

kontekście pozyskiwania zleceń” – 4 

„Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej 

z samorządami. Dobre praktyki” – 8 

„Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej” – 4 

„Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy-dobre praktyki we współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej” – 4 

„Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”– 4 

 

Liczba osób uczestniczących w danych formach wsparcia: 344 osoby 

 

Wizyty studyjne: 

Wizyta w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA oraz do wielkopolskich podmiotów ekonomii 

społecznej  

Liczba osób uczestniczących w danej formie wsparcia: 44 osoby 

 

*DOPS nie realizował  szkoleń w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie 

dolnośląskim”  Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu były ukierunkowane na ograniczanie barier 

podmiotów ekonomii społecznej. Ułatwiono komunikację pomiędzy poszczególnymi podmiotami, 

propagowano wśród samorządów rozwiązania prawnych ułatwiających zlecanie usług użyteczności publicznej 

do realizacji podmiotom ekonomii społecznej. Propagowano ofertę OWES, przez co zwiększano dostępności do 

oferowanego przez nie wsparcia. 

 

2017 

W ramach zadania Sieć OWES zrealizowano : 

Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli OWES – 4 

Wizyta studyjna - 1 wizyta dwudniowa  
 

 W ramach zadania Sieci podmiotów reintegracyjnych zrealizowano: 

- Spotkania sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich CIS i KIS -Tworzenie lokalnych struktur -  

Regionalnego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej – 1 

- Spotkania sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich KIS -1 
- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej i 

Warsztatów Terapii Zajęciowej -Sprzedaż produktów i usług WTZ / ZAZ – 1 

- Spotkania sieciujące  dla przedstawicieli dolnośląskich CIS i KIS - Planowanie i monitoring aktywizacji 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 1 
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- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej i 

Warsztatów Terapii Zajęciowej - Planowanie, dokumentowanie i monitoring procesu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ – 1 

- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej i 

Warsztatów Terapii Zajęciowej - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ w 

kontekście zmian przepisów prawa i wdrożeniem Programu "Za Życiem" – 1 

 
W ramach zadania Współpraca na rzecz integracji zrealizowano: 

- Spotkanie sieci na rzecz reintegracji - Współpraca samorządów z Centrami i Klubami Integracji - 

Społecznej - Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej 

w Centrach i Klubach Integracji Społecznej – 1 

- Wizyta studyjna - Współpraca samorządów z Zakładami Aktywności Zawodowej i Warsztatami 

Terapii Zajęciowej – 1 

- Forum Pomocy Społecznej 1 

- Współpraca samorządów z Zakładami Aktywności Zawodowej i Warsztatami Terapii Zajęciowej - 

Budowanie współpracy na rzecz koordynacji działań dla osób niepełnosprawnych - 1 
 

W ramach zadania Dolnośląska platforma współpracy na rzecz ekonomii społecznej zrealizowano: 

 - BIZnES MIXER  -  Wymiana kontaktów między przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a 

przedstawicielami biznesu oraz prezentacja produktów/usług PES -1 

- Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – 1 

 

W ramach zadania Współpraca JST z sektorem ekonomii społecznej zrealizowano: 

- Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - 5 

- Doradztwo, Ekspert ds. zamówień publicznych – 14 

- Doradztwo, Ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej/LPRES -7 

- Wizyta studyjna (Poznanie modeli, dobrych praktyk w realizacji współpracy finansowej pomiędzy 

JST, a PES, PS.) 

 
W ramach zadania Upowszechnianie wiedzy nt. usług użyteczności publicznej zrealizowano: 

- Wizyta studyjna - 1 

- Spotkanie informacyjno-doradcze w subregionach na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu 

zlecania usług użyteczności publicznej – 4 

 

Liczba osób uczestniczących w danych formach wsparcia: 363 osoby 

 

OWES-y 

 

Rok 2016 

OWES subregion wałbrzyski: 

3) Spotkania animacyjne zakładanie PES: Przeprowadzono 7 spotkań animacyjnych indywidualnych 

oraz grupowych mających na celu inicjowanie zakładanie PES 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 79 osób  

 

4) Wizyty studyjne: zorganizowano dwudniową wizytę studyjną dla przedstawicieli PES i JST, 

podczas której uczestnicy wizyty mieli możliwość zobaczyć jak funkcjonują ZAZ, WTZ, CIS i 

spółdzielnie socjalne. 
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Liczba osób uczestniczących w danej formie wsparcia : 16 osób  

 

5) Warsztaty stacjonarne: przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne z zakresu: „Przygotowania do 

rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej” oraz 

warsztat edukacyjny pn. „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 

kontekście konkursów ogłoszonych przez gminy”.  

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 48 osób  

 

6) Warsztaty wyjazdowe: Zorganizowano 3-dniowy warsztat wyjazdowy dla przedstawicieli PES i JST 

pt. „Wykorzystanie instrumentów Ekonomii Społecznej w procesach rewitalizacji”. 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 16 osób  

 

7) Działania edukacyjne gry animacyjne skierowane do lokalnych środowisk – Zorganizowano 2 gry 

animacyjne mające na celu rozwój ekonomii społecznej wśród środowisk lokalnych  

Liczba osób uczestniczących w danej formie wsparcia : 45 osób  

 

8) Działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne (w ramach animacji) – Zrealizowano działania 

edukacyjne: indywidualna i grupowa usługa edukacji ogólnej oraz usługa edukacji specjalistycznej 

prawnej. Prowadzono działania edukacyjne z zakresu tworzenia i funkcjonowania PES, PS oraz 

przeprowadzono 10 h usługi edukacyjnej specjalistycznej. 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 176 osób 

 

9) Wsparcie kluczowe doradców –Doradztwo z zakresu możliwości uzyskania alternatywnych form 

zatrudnienia: samozatrudnienie w strukturach podmiotów Ekonomii Społecznej, diagnoza 

potencjału, omówienie funkcjonowania PES, określenie ścieżki wsparcia. 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 2 osoby  

 

10) Usługi doradcze ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – Możliwość 

utworzenia lub funkcjonowania w PES, diagnoza i określenie ścieżki wsparcia. 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 1 osoba 

 

OWES subregion wrocławski 

1) Spotkania animacyjne zakładanie PES: Spotkania dotyczyły przedstawienia możliwości rozwoju 

lokalnego dzięki zakładaniu Przedsiębiorstw Społecznych 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 82 osoby  

2) Doradztwo ogólne –w ramach doradztwa odbyły się dni doradcze, w ramach których z usług 

skorzystali przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Doradztwo dotyczyło m.in. 

zakładania podmiotów ekonomii społecznej. 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 5 osoby 

3) Doradztwo specjalistyczne prawne/księgowo-podatkowe/finansowe/marketingowe/ osobowe  

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 4 osoby 

 

OWES subregion jeleniogórski 

1) Spotkania animacyjne – działania skoncentrowane były na budowaniu i rozwoju sieci współpracy 

na rzecz ekonomii społecznej na terenie subregionu jeleniogórskiego.  
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Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 44 osoby 

 

2) Doradztwo ogólne  

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia: 16 osób 

 

OWES subregion legnicko-głogowski 

1. Spotkania animacyjne – skierowane do środowisk lokalnych. Animator odbył spotkania 

animacyjne przedstawicielami instytucji otoczenia rynku pracy  oraz PES 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia : 43 osoby 

 

1. Spotkania animacyjne – zakładanie PES  

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia: 12 osób 

 

2. Doradztwo ogólne 

Liczba osób/podmiotów uczestniczących w danej formie wsparcia: 2 osoby 

 

Rok 2017 

OWES subregion wałbrzyski 

Usługi animacyjne  
Spotkanie animacyjne – skierowane dla środowisk lokalnych: 85 osób i 8 pomiotów 

"Wsparcie animacyjne w zakresie m.in.  

- diagnoza środowiska lokalnego  

- budowanie partnerstw rozwojowych  

- dialog obywatelski 

- planowanie strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu 

uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym )* 64 osób fizycznych , 26 osób z instytucji i 

8 podmiotów  

Spotkania animacyjne – zakładanie PES  40 osób fizycznych, 16 osób z podmiotu, 11 podmiotów 

Działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne( w ramach animacji) 156 osób fizycznych,  

Usługi rozwoju ekonomii społecznej   

Usługi szkoleniowe dla ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 22 os. 
Wsparcia kluczowe doradców: 
- tradycyjny  
- grupowy  
- e-wsparcie )* -39 os 
Usługi doradcze dla ubiegających się  o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego  22 
Wsparcie szkoleniowe  dla nowo tworzonych lub istniejących  PS powiązanych z zatrudnieniem   
24 osoby fizyczne, 1 osoba z podmiotu, 1 podmiot 
 
Usługi  wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych  
Usługi doradcze specjalistyczne 1 osoba z podmiotu 

Usługi wsparcia specjalistycznego prawne/ księgowo- podatkowe/finansowe/marketingowe/ 
osobowe )* 1 osoba z podmiotu 
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OWES subregion legnicko-głogowski 

Usługi animacyjne   
Spotkanie animacyjne – skierowane dla środowisk lokalnych  99 podmiotów /304 osoby  
Spotkania animacyjne – zakładanie PES - 14 grup / 52 osoby 

 
Wizyty studyjne  3 wizyty / 44 osoby 
Usługi rozwoju ekonomii społecznej   
Usługi szkoleniowe dla ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 88 osób 
uczestniczących w szkoleniach dwudniowych 
Doradztwo ogólne 19 podmiotów* / 48 osób 
Doradztwo specjalistyczne  prawne / księgowo –podatkowe/  finansowe/ marketingowe/osobowe*2 
podmioty/4 osoby 
Doradztwo biznesowe 9 podmiotów / 33 osoby  
Wsparcie szkoleniowe  dla nowo tworzonych lub istniejących  PS powiązanych z zatrudnieniem  176 
osób 
Usługi Coachingu/ Mentoringu/ Tutoringu)* 8 podmiotów / 56 osób 
Usługi  wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych  
 
Usługi szkoleniowe/ warsztaty 8 osób 
Usługi doradcze specjalistyczne 5 podmiotów/8 osób 
Usługi Coachingu/Mentoringu/Tutoringu)*  20 os 2 podmioty 
 
Usługi doradcze biznesowe 4 podmioty/9 osób 
 
Usługi doradcze kluczowe  
tradycyjne/ grupowe/e-wsparcie)* 4 podmioty/10 osób 
 
 

OWES subregion jeleniogórski 
Usługi animacyjne  
 
Spotkanie animacyjne – skierowane dla środowisk lokalnych   274 osób/102 podmiotów 
Wizyty studyjne  60 uczestników (31 osób) (uczestnicy indywidualni oraz przedstawiciele podmiotów/ 
instytucji), 18 podmiotów  
 
Warsztaty stacjonarne 148 uczestników (52 osoby ) (uczestnicy indywidualni oraz przedstawiciele 
podmiotów/ instytucji), 23 podmiotów  
Usługi rozwoju ekonomii społecznej  
Usługi szkoleniowe dla ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 31 osób 
Wsparcia kluczowe doradców: 
- tradycyjny  
- grupowy  
- e-wsparcie )* 32 osób 
Usługi psychologa*/ 
pedagoga dla ubiegających się  o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego   33 osób 
Usługi doradcze dla ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego  33 osób 
 
Usługi  wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych  
Usługi szkoleniowe/ warsztaty 10 uczestników (10 osób)/ 4 podmioty  
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OWES subregion wrocławski i m. Wrocław 
Usługi animacyjne  
Spotkania animacyjne – zakładanie PES 310 osób 
Wizyty studyjne  15 osób 
Warsztaty stacjonarne -110 osób 
Działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne( w ramach animacji) 26 osoby, 10 podmiot 

Warsztaty wyjazdowe 16 osób 

Usługi rozwoju ekonomii społecznej  
Usługi szkoleniowe dla ubiegających się o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 24 os 
Doradztwo ogólne 8 podmiotów 

Szkolenia / kursy  i inne formy edukacyjne pracowników i/lub PES – 7 osób 

Doradztwo specjalistyczne  prawne / księgowo –podatkowe/  finansowe/ marketingowe/osobowe* 
16 osób 
Doradztwo biznesowe 8 podmiotów 

Usługi  wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych  
Usługi szkoleniowe/ warsztaty 22 osoby 

Usługi wsparcia specjalistycznego prawne/ księgowo- podatkowe/finansowe/marketingowe/ 
osobowe )* 13 osób, 5 podmiotów 
Usługi doradcze biznesowe 5 podmiotów  

Usługi doradcze kluczowe tradycyjne/ grupowe/e-wsparcie)* 5 podmiotów  

 

DZIAŁANIE 3.2. Preferowanie zakupu produktów i usług wytwarzanych przez PES przy realizacji zadań 
publicznych, w tym stosowanie ul społecznych jako narzędzi zwiększających zatrudnienie. 

W celu monitoringu Działania zdefiniowano Wskaźnik: 

3.2.1. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych  

Tabela 36. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych w roku 2016 i  2017 w 

województwie dolnośląskim 

 2016 2017 

liczba udzielonych zamówień publicznych 

z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
18 168 

kwota udzielonych zamówień publicznych 

z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
17 643 127 zł 154 911 360 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym” za  2016 

rok realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej oraz Pożytku Publicznego oraz podstawie danych projektu 

ZSMRE, * dotyczy klauzuli zastrzeżonej na podstawie art. 22 ust. 2 PZP oraz klauzuli zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 

PZP. 

W celu umożliwienia porównania stosowania aspektów społecznych przez JST zamówieniach  

publicznych w latach 2015-2017 zastosowano zawężenie stosowanych narzędzi do dwóch obszarów: 

klauzuli zastrzeżonej na podstawie art. 22 ust. 2 PZP oraz klauzuli zatrudnienia na podstawie art. 29 

ust. 4 PZP. Zastosowane ograniczenie wynika ze zmiany narzędzia monitorującego rozwój ekonomii 

społecznej.  
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W poniżej w tabeli 37 i 38 przedstawiono wszystkie aspekty społeczne stosowane w zamówieniach  

publicznych  zgodnie z PZP oraz wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP w roku 2017 (na 

podstawie art. 4 ustawy, w tym z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 tys. euro) w województwie dolnośląskim w roku 2017. 
 

Tabela 37. Liczba zamówień publicznych udzielonych w 2017 roku zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, których łączna szacunkowa wartość przekracza kwotę 30 tys. euro 

 

liczba JST 

stosujących 

jedno z 

poniższych 

rozwiązań 

liczba 

zamó

wień 

kwota 

zamówień 

netto 

(w pełnych zł) 

1 OGÓŁEM  141 3237 3 619 644 324 

2 
w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na 

podstawie art. 22 ust. 2 PZP  
11 102 90 367 108 

3 
w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na 

podstawie art. 138p PZP  
2 2 535 744 

4 
w których stosowano klauzulę zatrudnienia na 

podstawie art. 29 ust. 4 PZP  
15 66 64 544 252 

5 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a PZP  
131 1732 1 815 020 826 

6 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 29 ust. 5 PZP  
34 309 273 060 348 

7 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 30a PZP  
2 5 3 896 087 

8 w trybie rozdziału 6 PZP  13 55 10 074 072 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 38. Informacje dotyczące udzielonych zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w roku 2017 (na podstawie art. 4 ustawy, w tym z uwagi na wartość 

zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro). 

 

Liczba JST 

stosujących 

jedno z 

poniższych 

rozwiązani 

liczba 

zamó

wień 

kwota 

zamówień 

netto 

(w pełnych 

zł) 

1 OGÓŁEM  8 324 4 861 143 

2 

w tym zamówienia, w których stosowano klauzulę 

zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych 

1 4 76 435 

3 
w tym społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

z wyłączeniem zamówień, o których mowa w wierszu 2 
8 320 4 784 708 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZSMRES 
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Poniżej przedstawiono zmianę jaka zachodziła w stosowaniu klauzul społecznych przez dolnośląskie 

JST  w latach 2015 – 2017, zawężając do zastosowania art. 29 ust. 4 PZP oraz  art.22 ust. 2 PZP 

 

Wykres 11. Liczba urzędów, które w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wykorzystywały 

klauzule społeczne (dotyczy  art. 29 ust. 4 PZP i  art.22 ust. 2 PZP) 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym”  za 2015  

i 2016 rok realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej oraz Pożytku Publicznego. Za 2017 r. posłużono się 

danymi z projektu ZSMRES 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie aspekty społeczne stosowane w postępowaniach o 

udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 zgodnie z PZP w województwie dolnośląskim w roku 

2017. 

 

Tabela 39. Zastosowanie aspektów społecznych przez  JST w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych w roku 2017 zgodnie z PZP. 

 
Liczba JST, które 

zastosowały: 

1 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 22 ust. 2 PZP 11 

2 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 138p PZP 2 

3 Klauzulę zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 PZP  15 

4 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 131 

5 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 5 PZP 34 

6 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 30a PZP  2 

7 Zamówienia w trybie rozdziału 6 PZP  13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 
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DZIAŁANIE 3.3. Tworzenie i promocja modelu indywidualnej ścieżki rozwoju „osoby” korzystającej  

z usług podmiotów reintegracji społecznej (indywidualizacja działań w stosunku do osób). 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 2 Wskaźniki : 

3.3.1. Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób 

korzystających z instytucji rynku pracy, polityki społ. i PES*.   

3.3.2.  Liczba osób aktywizowanych w PES 

 

*Wskaźnik monitorowany w oparciu o dane DWUP dotyczące liczby ścieżek utworzonych w ramach projektów 

9.1. Aktywna Integracja, Indywidualnych Planów Działania w ramach PFRON, Indywidualnych Programu 

Zatrudnienia Socjalnego w ramach CIS,  kontraktu socjalnego w ramach KIS, Indywidualny Program Rehabilitacji 

i Terapii Uczestnika WTZ, oraz Indywidualnego Planu Rehabilitacji niepełnosprawnego pracownika ZAZ . 

W związku z tym, że poszczególne podmioty reintegracyjne (CIS/KIS/WTZ/ZAZ) w ramach swojej 

sprawozdawczości prezentują nieco różny zakres danych, wartości wskaźnika 3.3.1. zostały zaprezentowane 

osobno dla każdego podmiotu. 

 

 

Ad.3.3.1. Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób 

korzystających z instytucji rynku pracy, polityki społ. i PES*.   

 

W ramach Projektów 9.1 Aktywna Integracja w roku 2016 utworzono 30 indywidualnych ścieżek, 

natomiast w 2017 r. – utworzono 2831 indywidualnych ścieżek. 

PFRON – w roku 2016 i 2017 nie utworzono Indywidualnych Planów Działania. 

 

Tabela 40. Liczba uczestników Klubów Integracji Społecznej w województwie dolnośląskim w latach 2015-

2017 

wyszczególnienie 

Liczba osób 

Rozpoczęły zajęcia Ukończyły zajęcia Absolwenci 

 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2015 179 136 113 63 5 2 

2016 37 39 8 8 8 8 

2017 153 109 10 8 10 6 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych własnych DOPS 

*absolwent klubu integracji społecznej –oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie 
krótszy niż 6miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa wart.18ust.5a Ustawy z dnia 13czerwca 2003r.  
o zatrudnieniu socjalnym  oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego; 
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Tabela 41. Liczba uczestników Centrów Integracji Społecznej w województwie dolnośląskim w latach 2015-

2017 

Wyszczególnienie 
Liczba osób, które 

Rozpoczęły zajęcia Uczestniczyły w zajęciach Ukończyły zajęcia 

2015 328 489 290 

2016 351 573 260 

2017 336 566 301 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych własnych DOPS 

 

Tabela 42. Liczba uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie dolnośląskim w latach 

2015-2017 

Rok ogółem 

Uczestnicy zajęć (w ciągu roku) 

kobiety 
W tym osoby młode (w 

wieku poniżej 18 lat) 

Uczestnicy zajęć, którzy 

opuścili zajęcia 

2015 1594 762 18 105 

2016 1600 765 66 146 

2017 1669 792 28 98 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 43. Liczba zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej w województwie dolnośląskim   

w latach 2015-2017 

rok 

Zatrudnieni* 

Razem 

w tym osoby z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

w tym osoby ze 

znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

w tym osoby z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności 

2016 370 281 194 86 

2017 367 282 192 89 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS 

 

Ad. 3.3.2. Liczba osób aktywizowanych w PES 

Tabela 44. Liczba osób aktywizowanych w podmiotach reintegracyjnych w województwie dolnośląskim  

w latach 2015-2017. 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, które 

ukończyły zajęcia podjęły zatrudnienie 

2016 2017 2016 2017 

CIS 260 301 95 98 

KIS 16 18 16 16 

WTZ 146 98 37 26 

ZAZ 21 27 7 4 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS oraz danych własnych DOPS 
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DZIAŁANIE 3.4.  Edukacja PES z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi  

i prywatnymi; działalnością statutową odpłatną i gospodarczą. 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 wskaźnik: 

3.4.1. Liczba PES przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi  

i prywatnymi; Działalnością statutową odpłatną i gospodarczą* 

*Dotyczy działań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,  OWES oraz 

Regionalny Punkt Konsultacyjno-doradczy utworzony przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 

Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim 

Wrocławskie Centrum Wspierania  Organizacji Pozarządowych Sektor 3 : 

2016 rok: 

Przeprowadził 7 bezpłatnych szkoleń w ramach wsparcia Bingo (Bezpłatny Inkubator NGO):  

Szkolenia bezpłatne w ramach wsparcia BINGO (Bezpłatny Inkubator NGO): 

 Podstawy prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej 

 Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych 

 20.06.2016  Pisanie i rozliczanie budżetu projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe  

 Skuteczny branding NGO. 

 06.12.2016  Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. 

 1 szkolenie odpłatne w ramach wsparcia OWO (Ośrodek Wspierania Organizacji) : 

  Twoja silna marka krok po kroku- od koncepcji do sukcesu.  

 

11 Szkoleń wolontariackich: 

 Tworzenie fundacji i stowarzyszeń (5h)  

 Zarządzanie projektem dla początkujących (10h) 

 Zakładanie fundacji i stowarzyszeń (5h)  

 Pisanie projektów dla początkujących (10h) 

 Od pomysłu do projektu (8h) 

 Tworzenie i budżetowanie projektów (10h) 

 PR w organizacjach pozarządowych (12h) 

 Facebook jako narzędzie komunikacji członków organizacji pozarządowej (4h) 

W sumie w szkoleniach wzięło udział  49  pomiotów (fundacje i stowarzyszenia)  

 

2017 rok  

Szkolenia:  

 Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych x2 

 Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych.  
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 Tworzenie i obsługa stron na platformie WordPress. 

 Przygotowywanie projektów i wniosków dotacyjnych 

 Zakładanie fundacji i stowarzyszeń x3  

 Tworzenie i budżetowanie projektów x2 

 Pozytywne zarządzanie zmianą w organizacji pozarządowej.  

 Excel dla średniozaawansowanych.  

 Dodatkowo - w ramach Akademii prawno – podatkowej dla ngo:  

 Stowarzyszenia i Fundacje w roli podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.  

 Prawne aspekty działalności NGO – działalność statutowa i gospodarcza, sprawozdawczość, 

nadzór, status OPP.  

 Informacja publiczna, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu.  

 OPP, fundacje i stowarzyszenia podatnikiem podatku VAT.  

 Pozostałe regulacje podatkowe dotyczące organizacji pożytku publicznego, fundacji i 

stowarzyszeń, ulgi i zwolnienia 

 

 W sumie w szkoleniach wzięło udział -  64  pomioty (fundacje i stowarzyszenia)  

 

OWES-y  

W wyniku realizowanych działań zostało przeszkolonych: 

2016 rok -  32 osoby fizyczne z 29 podmiotów 

2017 - 170 osób z 50 podmiotów 

Regionalny Punkt Konsultacyjno-doradczy utworzony przy Wydziale Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim: 

W Punkcie udzielono: 

2016: 237 porad, z których skorzystało136 podmiotów 

2017: 282 porady, z których skorzystało 170 podmiotów i 26 osób fizycznych 

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego W skład siec wchodzi: 

2016 r.: 15 Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-doradczych znajdujących się w : Bolesławcu, 

Głogowie, Legnicy, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy,  (Filia w 

Oławie), Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Żmigrodzie. W ramach 

Dolnośląskiej Sieci Doradztwa udzielono 2 845 parad, z których skorzystało 1548 podmiotów. 

2017 r. 13 Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-doradczych znajdujących się w : Bolesławcu, 

Legnicy, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, 

Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Żmigrodzie. W ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa udzielono 

1877 porad. 
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Priorytet 2  

ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:  Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego  

DZIAŁANIE 1.1.  Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 3 Wskaźniki : 

1.1.1. Liczba programów wspierania liderów, przedstawicieli PES oraz administracji publicznej  

w zakresie wiedzy o ES.* 

 

*dane dotyczą Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi oraz Inicjatyw 

realizowanych przez DOPS oraz OWES (Programy =Inicjatywy) 

 

Na potrzeby monitorowania Wskaźnika 1.1.1. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

traktowany jest jako fundament wspierania Ekonomii Społeczne jak i jej Liderów. 

 

176 Urzędów uchwaliło Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 .  

 

Tabela 45. Liczba Urzędów pod względem uchwalenia Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

rok 2015 2016 2017 

Liczba Urzędów, które miały uchwalony 

Roczny Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

154 163 176 

Liczba Urzędów, w których wdanym roku  

obowiązywał Wieloletni Program 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

51 40 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok” i  „Monitoring współpracy Urzędów z 

sektorem pozarządowym za 2016 rok” 

 
 

W porównaniu do roku 2015 w roku 2017 o 22 p.proc. wzrósł udział Urzędów, które miały uchwalony 

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ze 154 do 176 Urzędów). Zgodnie z 

Art.5a.1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3, przeprowadzonych w sposób określony 

wart.5 ust.5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi wart.3 ust.3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. 
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2.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust.1, 
wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
wart.3 ust.3 
 
Mimo obowiązku ustawowego nadal blisko 10% Urzędów na Dolnym Śląsku nie ma uchwalonego 

Rocznego Programu. Za główną przyczynę takiego stanu, wskazują obowiązywanie Wieloletniego 

Programu Współpracy, który stanowi raczej objaw strategicznego myślenia o roli sektora 

pozarządowego w regionie, a wcale nie zwalnia z obowiązku uchwalania Rocznego Programu 

Współpracy.  

Uchwalenie Program Współpracy przed budżetem, który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych 

(art. 239) musi być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, daje możliwość 

władzom lokalnym wpisania kwot zapisanych w Programie do projektu budżetu, a w konsekwencji 

umożliwia ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. 

Trzeba pamiętać, że ogłoszenie konkursów w listopadzie i rozstrzygnięcie ich pod koniec grudnia lub 

na początku stycznia zapewnia ciągłość finansowania zadań, które zostały zlecone organizacjom na 

jeden rok. 

Tabela 46. Liczba inicjatyw zrealizowanych w latach 2016-2017 przez DOPS oraz OWES 

Wyszczególnienie 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2016 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych w 

roku 2017 

W tym: 

OWES subregion 

wałbrzyski 

 

6 9 

Spotkania animacyjne – skierowane do 

lokalnych środowisk 

- spotkania animacyjne zakładanie PES 

- działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne 

Usługi rozwoju ekonomii społecznej 

- usługi szkoleniowe 

Wsparcie kluczowe doradców 

- Wizyty studyjne 

- Warsztaty wyjazdowe 

- Działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne 

(w ramach animacji) 

- usługi szkoleniowe 

Usługi doradcze ubiegających się o utworzenie 

przedsiębiorstwa społecznego 

Usługi wsparcia istniejących PS 

- usługi doradcze specjalistyczne 

- usługi wsparcia specjalistycznego 

OWES - subregion 

wrocławski i m. 

Wrocław: 

 

3 13 

Spotkania animacyjne – skierowane do 

lokalnych środowisk 

- Spotkania animacyjne zakładanie PES 

- Doradztwo ogólne 

- wizyty studyjne 

- warsztaty stacjonarne 

- działania edukacyjne ogólne/specjalistyczne 

- warsztaty wyjazdowe  

Usługi rozwoju ES 
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Wyszczególnienie 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2016 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych w 

roku 2017 

W tym: 

- doradztwo ogólne 

- doradztwo specjalistyczne prawne/księgowo-

podatkowe/finansowe/marketingowe/ 

osobowe  

- doradztwo biznesowe  

Usługi wsparcia istniejących PS 

- usługi szkoleniowe /warsztaty 

- usługi wsparcia specjalistycznego 

- usługi doradcze-biznesowe 

- usługi doradcze kluczowe 

OWES subregion 

jeleniogórski 

2 8 

Spotkania animacyjne – skierowane do 

lokalnych środowisk 

- wizyty studyjne 

- warsztaty stacjonarne 

Usługi rozwoju ekonomii społecznej 

- usługi szkoleniowe dla ubiegających się o 

utworzenie PS 

- Doradztwo ogólne 

- wsparcie kluczowe doradców 

- usługi psychologa 

- usługi pedagoga 

- usługi wsparcia istniejących PS 

-usługi szkoleniowe/warsztaty 

OWES Subregion 

legnicko-

głogowski 

 

3 13 

- Spotkania animacyjne – skierowane do 

środowisk lokalnych  

- wizyty studyjne 

- Spotkania animacyjne – zakładanie PES 

- Doradztwo ogólne 

- doradztwo specjalistyczne 

- doradztwo biznesowe - wsparcie szkoleniowe 

-usługi szkoleniowe/warsztaty 

- usługi Coachingu/Mentoringu/Tutoringu 

Usługi doradcze-kluczowe 

DOPS 

12 30 

- Spotkania grup roboczych, działających przy 

DKRES: 

1. spotkanie grupy roboczej ds. 
aktualizacji planu:  

2. spotkanie grupy roboczej ds. promocji  
3. spotkanie grupy roboczej ds. 

zatrudnienia socjalnego 
4. spotkanie grupy roboczej ds. edukacji 

(2016) 
5. spotkanie grupy roboczej ds. 

reintegracji 
- Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

- Spotkania sieciujące OWES 
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Wyszczególnienie 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2016 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych w 

roku 2017 

W tym: 

- Spotkanie sieciujące CIS/KIS/ZAZ 

- Wizyty studyjne 

- Spotkania informacyjno-doradcze 

- Spotkanie informacyjne  

- Spotkania doradcze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

 

1.1.2. Liczba PES realizujących zadania publiczne 

W związku z dostępnością  danych  w celu określenia wartości wskaźnika zamiast liczby PES 

realizujących zadania publiczne posłużono się liczbą umów podpisanych przez Urzędy w ramach 

współpracy z sektorem pozarządowym.  

 

W roku 2015 - 178 Urzędów na 190 wskazało, że  współpracowało finansowo z organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

W roku 2016 - 176 Urzędów na 186 wskazało, że współpracowało finansowo z organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

W 2017 - 182 Urzędów na 196 wskazało, że  współpracowało finansowo z organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

 

Tabela 47. Informacje dotyczące przeprowadzonych przez Urzędy w latach 2016-2017 otwartych konkursów 

ofert na postawie art. 11 ustawy. 

Informacje dotyczące przeprowadzonych przez Urzędy otwartych konkursów ofert na postawie 

art. 11 ustawy. 

 

liczba ofert  

złożonych w roku: 

liczba 

podpisanych 

umów w roku: 

wysokość środków 

przekazanych w roku: 

2016  2017 2016  2017 2016. 2017 

OGÓŁEM  

 
5 864 5116 3 427 4024 100 439 187 zł 249 472 087 zł 

Spółdzielnie socjalne  3 3 3 3 147 900 zł 35 250 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz projektu ZSMRES 

 

Dla porównaniu w roku 2015 wartość środków przekazanych w wyniku przeprowadzonych otwartych 

konkursów ofert na postawie art. 11 ustawy wynosiła 133 649 433zł, czyli było wyższe o 33 210 246 zł 

niż w roku 2016, natomiast w roku 2017 obserwujemy znaczny wzrost tej wartości. 
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Tabela 48. Zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego konkursu ofert w latach 2015 i 2017. 

Informacje na temat zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym zleconych przez Urzędy z 

pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy. 

 
liczba ofert  

złożonych 
liczba podpisanych  wysokość środków przekazanych (zł) 

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

OGÓŁEM 

Proszę podać dane dla 

wszystkich typów 

podmiotów. 

1 531  1254 730 884 913 3 854 139  4 137 369  5 280 295  

Spółdzielnie socjalne  0 6 0 0 2 0 0 10 300 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 i 2016 rok” oraz wyników badania w projekcie 

ZSMRES 

 

Tabela 49. Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych ustaw. 

Informacje dotyczące zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego, na podstawie przepisów ustaw innych niż 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2016 2017 

Liczba JST, które przekazało środki 44 70 

liczba podpisanych umów   441  

516 (w tym 9 ze 

spółdzielniami 

socjalnymi) 

wysokość przekazanych  24 105 768 

189 265 373 (w 

tym 12 320 zł 

spółdzielniom 

socjalnym) 

w tym środki z funduszy europejskich oraz innych źródeł 

europejskich  
75 744 zł - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn.  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz wyników badań w projekcie ZSMRES 

 

 

 1.1.3. Liczba PES utworzonych z udziałem administracji samorządowej i NGO* 

*dane dotyczą CIS, KIS, WTZ, ZAZ i spółdzielni socjalnych. 
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CIS  Liczba placówek prowadzonych przez JST 4 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 

- 1 prowadzony przez stowarzyszenie 

- 1 prowadzony przez fundację 

 

KIS Liczba placówek prowadzonych przez JST 3 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot - 3 (Dzierżoniowski Klub Integracji Społecznej 

(Data utworzenia 01.10.2017r.), Klub Integracji Społecznej Muflon W Wałbrzychu (Data utworzenia 

02.11.2017 r.), Klub Integracji Społecznej "Żmigrodzki KIS” (Data utworzenia 28.12.2017 r.) 

 

WTZ Liczba placówek prowadzonych przez JST 9 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 37 w tym: 

- 24 prowadzone przez stowarzyszenie 

- 8 prowadzone przez fundację 

- 5 prowadzone przez społeczne podmioty wyznaniowe 

 

ZAZ Liczba placówek prowadzonych przez JST 3 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3, w tym: 

- 2 prowadzone przez stowarzyszenia 

- 1 prowadzony przez społeczne podmioty wyznaniowe 

 

Spółdzielnie Socjalne: Liczba jednostek prowadzonych przez JST 1 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 

- organizacje pozarządowe  - 4 

- osoby fizyczne - 95  

 
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-

sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-

zajeciowej-w-2016-r-,6,5.html oraz  dane własne DOPS 

 

 

DZIAŁANIE 1.2. Działania na rzecz wspierania lokalnych liderów ES.    

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik 

1.2.1.Liczba liderów ES objętych wsparciem 

 

DOPS   

2016 - 112 liderów ES zostało objętych wsparciem 

2017 -  86 liderów ES zostało objętych wsparciem 

 

OWES  

2016 - 5 liderów ES zostało objętych wsparciem 

2017 - 22 liderów ES zostało objętych wsparciem 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2016-r-,6,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2016-r-,6,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2016-r-,6,5.html
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Dane dotyczą inicjatyw wyszczególnionych w ramach wskaźnika 1.1.1. Priorytet 2   

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.  Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES 

 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik: 

 

2.1.1. Liczba PES uczestniczących w regionalnych i lokalnych zespołach doradczo-konsultacyjnych 

 

W związku z dostępnością danych  wskaźnik przedstawiono na podstawie  liczby przedstawicieli PES 

w danym zespole konsultacyjno-doradczym, zamiast liczby PES. W sprawozdaniach JST nie jest  

wykazują z ilu PES pochodzą poszczególni członkowie danego zespołu. 

 

Tabela 50. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach konsultacyjno-doradczych w 

województwie dolnośląskim w roku 2017. 

Nazwa zespołu konsultacyjno-doradczego 
Liczba przedstawicieli organizacji 

pozarządowych 

Rada działalności pożytku publicznego 159 

Rada ds. osób niepełnosprawnych  110 

Rada ds. sportu  220 

Rada ds. seniorów 153 

Rada ds. młodzieży  70 

Rada ds. rodziny  3 

Rada ds. rynku pracy/ zatrudnienia 117 

Komisja ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych   
356 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
183 

Inne rady  284 

Razem 1655 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

DZIAŁANIE 2.2. Tworzenie porozumień, konsorcjów, klastrów lokalnych z udziałem PES. 

 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik: 

 

2.2.1. Wzrost współpracy międzysektorowej /Liczba inicjatyw na rzecz współpracy 

międzysektorowej 

 

W roku 2016 nie były realizowane działania w tym zakresie. 

 

2017 rok 

 BiznES Mixer, Akademia Biznes Class, Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – DOPS  
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 NGO Bussines Meeting – OWES Wrocław 

 Spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i Społecznie Odpowiedzialnego 

Biznesu – Miasto Wrocław 

 

DZIAŁANIE 2.3. Tworzenie programów zwiększających udział biznesu w rozwoju ES 

 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik: 

 

2.3.1. Liczba programów* angażujących biznes w rozwój ES* 

 

*Członkowie grupy roboczej ds. aktualizacji planu przyjęli, że pod słowem program brane będą pod uwagę 

działania angażujące biznes w rozwój ES 

DOPS 

2016 

Konferencje:  

Przepis na Sukces Ekonomii Społecznej – PLAN, ZNAK, czy CSR? 

- Uroczyste nadanie znaku ”Zakup Prospołeczny”  

- Wręczenie nagród laureatom w konkursie Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 

2017 r.  

- BiznES Mixer 

- Uroczyste nadanie znaku ”Zakup Prospołeczny”  - Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Współpraca w ramach Akademii Biznes Class 

NGO Bussines Meeting – OWES Wrocław 

Spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i Społecznie Odpowiedzialnego 

Biznesu – Miasto Wrocław 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań 

formalnoprawnych 

DZIAŁANIE 3.1. Prowadzenie działań na rzecz wpisania ES, jako narzędzia rozwoju w strategiach oraz 

programach regionalnych i lokalnych. 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik 

3.1.1. Liczba strategii, programów regionalnych i lokalnych wykorzystująca ES jako narzędzie 

rozwoju społeczno-ekonomicznego 

 

Tabela 51. Liczba  JST, które w strategii rozwoju gminy obowiązującej w 2017 r. uwzględniono zagadnienia 

związane z aktywizacją mieszkańców, współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojem ekonomii społecznej, stosowaniem społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych   

aktywizacją mieszkańców 150 

współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 141 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

rozwojem ekonomii społecznej 90 

stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 52. JST, w których obowiązywał program rozwoju ekonomii społecznej 

liczba 
w % 

ogółu 
JST 

w tym JST, w których program  był poddany konsultacjom społecznym 

liczba 

w % JST, w 
których 

obowiązywał 
program rozwoju 

ekonomii 
społecznej 

w tym JST, w których w konsultacjach społecznych brały 
udział organizacje pozarządowe 

liczba 
w % JST, w których program rozwoju ekonomii 

społecznej był poddany konsultacjom społecznym 

2 1 2 100 1 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

DZIAŁANIE 3.2.  Promocja partycypacyjnych metod planowania rozwoju JST z udziałem PES 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 2 Wskaźniki: 

3.2.1. Liczba dokumentów planistycznych stworzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych. 

3.2.2. Liczba PES zaangażowanych w planowanie dokumentów lokalnych i regionalnych.   

Ze względu na dostępność danych wskaźnik zaprezentowano za pomocą liczby dokumentów 

konsultowanych w konsultacjach których brały  udział organizacje pozarządowe lub inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Tabela 53. Wykorzystanie metod partycypacyjnych w przygotowaniu dokumentów lokalnych i regionalnych. 

Wyszczególnienie 

Liczba  JST, w 

których  

obowiązywały 

wymienione 

poniżej 

programy, 

strategie i plany 

Liczba  JST, w 

których  projekt 

obowiązującego 

programu, 

strategii, planu 

był poddany 

konsultacjom 

społecznym? 

Liczba  JST, w których  

w konsultacjach 

brały udział 

organizacje 

pozarządowe lub 

inne podmioty 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego? 

1 Strategia rozwoju gminy 168 145 112 

2 
Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 
156 98 69 

3 
Program działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
34 24 21 
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4 
Program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
174 68 48 

5 

Wieloletni program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

43 42 32 

6 

Roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

176 165 137 

7 
Lokalny program rozwoju 

ekonomii społecznej 
2 2 1 

8 Program Ochrony Środowiska 123 91 30 

9 Program rewitalizacji 108 101 77 

10 Plan gospodarki niskoemisyjnej 148 112 61 

11 
Plan zagospodarowania 

przestrzennego 
155 137 56 

12 

Program Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych 

165 70 46 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Tabela 54. Konsultacje społeczne innych aktów prawa miejscowego  innych niż wymienione w Tabeli 53 

Liczba aktów prawa miejscowego było konsultowanych (suma dla wszystkich JST 191 

w konsultacjach ilu aktów prawa miejscowego brały udział organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

(suma dla wszystkich JST) 

105 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  4. Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES 

DZIAŁANIE 4.4. Stworzenie certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego ES 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 Wskaźnik 

4.4.1. Liczba przyznanych certyfikatów jakości 

Znak Ekonomii Społecznej - Znak Zakup Prospołeczny� następującym podmiotom wraz z wykazem 

usług:  
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2016 r. 

1. Spółdzielnia Socjalna �Invest� 

 Sprzedaż i montaż i obróbka stolarki budowlanej- otworowej  

 Usługi remontowo � budowlane  

 Usługi porządkowe  

2. Spółdzielnia Socjalna �Błysk� 

 Usługi porządkowe  

3. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu �Edukacja i Rozwój� 

w Krosnowicach  

 Usługi sprzątania wewnątrz budynku i na zewnątrz (utrzymania czystości, placów, ulic, 

parkingów, chodników, miejsc publicznych, utrzymania czystości w zakładach pracy 

wewnątrz i na zewnątrz)  

4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

 Usługi ogrodniczo-porządkowe  

 Usługi stolarskie  

5. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko  

 Poduszka ekologiczna wypełniona łuską orkiszową 

  Poduszka ekologiczna wypełniona łuską gryczaną 

 Woreczek antystresowy wypełniony ziarnem gryki 

 Siedzisko relaksacyjne idealne dla dzieci wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną 

 Pufy różnej wielkości wypełnione granulatem styropianowym  

 

6. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO  

 Torby i plecaki z bawełny  

 Torby i plecaki z kodury 

 Torby i plecaki z filcu Torby i plecaki z tyveku 

 Torby i plecaki z lnu marki Orzeł (produkt dolnośląski)  

 Torby i plecaki z winylu/mesh (upcykling)  

 Akcesoria papiernicze  

 

7. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa  

 Usługa animacji społeczno-kulturalnej  

 

8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE  
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 Ręcznie malowana ceramika, gadżety reklamowe 

2017  

1. Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki 
 

 bombki szklane wykonane tradycyjną metodą, ręcznie malowane 

  wycieczki dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych  
 

2. Spółdzielnia Socjalna �PASJA� 
 

 usługa prania wodnego 

  usługa maglowania 

  usługa prania wodnego i maglowania.  
 

3. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania 
 

 artykuły dekoracyjne  

  artykuły reklamowe 

  artykuły pamiątkarskie i okazjonalne.  
 
4. Zakład Aktywności Zawodowej �VICTORIA 

 

 usługi druku materiałów promocyjnych  

 telefoniczna obsługa klienta  

 usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów  
 
 
5. Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE 

 

 prowadzenie Przedszkola Niepublicznego �Biała Żyrafa�  
 

6. Zakład Aktywności Zawodowej �CELESTYN� 
 

 wyroby ceramiczne wykonywane ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej  
 
7. Fundacja Dom Pokoju 
 

 partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych 

 zarzadzanie konfliktem i mediacje  
 

8. Fundacja Znacznie Więcej 
 

 usługa gastronomiczna w kawiarni stara Piekarnia  

 organizacja warsztatów w Pracowni Artystycznej Stara Piekarnia  

 usługi cateringowe  
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Działanie 4.5. Wparcie dostosowywania lokalnych dokumentów/zasad zagospodarowania mienia 

komunalnego oraz skarbu państwa do potrzeb rozwoju ES 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 5 wskaźników: 

4.5.1. Wzrost wykorzystania mienia komunalnego/skarbu państwa na rzecz ES.  

Tabela 55. Liczba JST stosowano następujące formy wsparcia organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2017: 

1 Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych warunkach 65 

2 Użyczenie nieruchomości/lokalu 121 

3 Udostępnienie przestrzeni wspólnej 127 

4 
Udostępnianie lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, pojazdów 

potrzebnych do wykonywania działalności statutowej  
134 

5 Pomoc merytoryczna (szkolenia, doradztwo) 140 

6 Prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych 16 

7 

Inne (jakie?) 

m.in.: udostępnienie lokalnego czasopisma dla potrzeb informacyjnych 

organizacji, punkt porad prawnych, pomoc w organizacji uroczystości, 

udzielanie Patronatów Honorowych 

9 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

W związku ze zmianą narzędzie do monitorowania współpracy JST z organizacjami pozarządowymi 

dane porównawcze dla roku 2015-2016 przedstawiono w Tabeli 56. 

Tabela 56.Wsparcie lokalowe dla OPP i wsparcie dla NGO 

rok 2015 2016 

Urząd udzielał wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego, w 

tym: 

- Udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego w formie 

umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawartej bez przetargu: 

- Urzędów  udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego 

w formie użyczenia, bezpłatnego oddania nieruchomości do użytkowania, 

lub innego rodzaju bezpłatnego udostępnienia nieruchomości; 

- Urzędów  udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego 

w formie użyczenia, bezpłatnego oddania nieruchomości do użytkowania, 

lub innego rodzaju bezpłatnego udostępnienia nieruchomości 

 

 

29 

 

14 

 

114 

 

 

29 

 

30 

 

93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

dane z ankiety pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i .„Monitoring 

współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” 
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4.5.2. Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych 

przekazywanych dla PES. 

 

Tabela  57. Regranting, dotacje inwestycyjne, pożyczki gwarancje i poręczenia 

rok 2015 2016 2017 

Liczba Urzędów, które przekazywały organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego dotacje na 

dofinansowanie inwestycji 

11 6 
4 (24 

dotacje) 

Wartość dotacji 2 499 373 125 783 590 995 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

dane z ankiety pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i .„Monitoring 

współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz danych projektu ZSMRES 

 

4.5.3. Liczba PES realizujących zadania publiczne, w tym na podstawie klauzul społecznych. 

 

Dane w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w ramach wskaźników: 

 3.2.1. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych – Priorytet 1 

 1.1.2. Liczba PES realizujących zadania publiczne - Priorytet 2  

4.5.4. Liczba zamówień publicznych zawierających klauzule społeczne. 

 

Szczegółowo informacje w tym zakresie zostały opisane w ramach Wskaźnika -  3.2.1. Liczba 

zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych – Priorytet 1 

 

4.5.5. Wzrost jakości usług i produktów PES 

Wartość wskaźnika badana jest na podstawie liczby przyznanych znaków jakości produktom PES – 

w roku 2017 dane dotyczą liczba przyznanych znaków „Zakup prospołeczny” – dane zostały 

szczegółowo opisane w ramach wskaźnika  4.4.1. Liczba przyznanych certyfikatów jakości 

Priorytetu 2 

 

 

Priorytet 3  STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I 

PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES 
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DZIAŁANIE 1.1. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES, np. forum 

wymiany doświadczeń, integracja kadr, diagnozowanie potrzeb, tworzenie koncepcji projektowych, 

wypracowanie zasad i procedur współdziałania, identyfikacja obszarów do współpracy, nawiązanie 

współpracy, czasowa wymiana pracowników.  

 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 5 Wskaźników: 

1.1.1. Liczba spotkań w ramach sieci współpracy. 

1.1.2. Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy. 

1.1.3. Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty wspierające 

ES. 

1.1.4. Liczba wspólnie realizowanych działań/projektów/inicjatyw przez podmioty wspierające PES. 

-*Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i Lokalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

Ad. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4. 

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie 

dolnośląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9,4. Wspieranie  

gospodarki społecznej w roku 2016 zorganizowano 3 spotkania sieciujące OWES. Na spotkania zostali 

zaproszeni przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład pięciu konsorcjów posiadających 

prowadzących  Akredytację MRPiPS tj.: 

 Fundacja „Merkury” reprezentujące konsorcjum, w którego skład wchodzą także: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży „Szansa” 

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, lider konsorcjum, w którego skład 

wchodzą także: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej/ Stowarzyszenie „Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej” 

 Forum Aktywności Lokalnej lider konsorcjum, w którego skład wchodzi także Fundacja 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej lider konsorcjum, w którego skład wchodzi także 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

 Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich lider konsorcjum, w którego skład wchodzi 

także Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. 

 

Podmioty te, działając w ramach pięciu konsorcjów, w drugiej połowie 2015 r. uzyskały akredytację 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jednak w dniu 31.12.2015 r. utraciły ją na mocy zarządzenia nr 

48/2015. Od dnia 1.01.2016 do czasu zorganizowania ponownego procesu akredytacji na terenie 

Dolnego Śląska nie działały żadne akredytowane OWES, a podmioty które dotychczas je prowadziły  

realizowały działalność jako podmioty wspierające ekonomię społeczną. 

 

W spotkaniu 26.01.2016 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich konsorcjów oraz przedstawiciele 

DOPS.. Podczas spotkania Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uzyskał następujące informacje: 

 ww. podmioty zamierzają uczestniczyć w ponownym procesie akredytacji; 
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 podmioty wchodzące w skład konsorcjów tworzących OWES prowadzą nadal swoją 

działalność statutową w obszarze wspierania ekonomii społecznej, działalność ta nie 

obejmuje jednak wszystkich elementów ujętych w standardzie usług; 

 działalność podmiotów wspierających ekonomię społeczną zostanie wznowiona w pełnym 

zakresie w momencie ponownego uzyskania akredytacji OWES. 

 

 

2017 

W roku 2017 odbyły się 4 spotkania. We wszystkich spotkaniach sieciujących udział wzięli 

przedstawiciele wszystkich 4 Akredytowanych OWES, gdyż lutym 2017r. DOPS otrzymał informację o 

wycofaniu akredytacji dla konsorcjum: Fundacji „Merkury”, Fundacji Dolnośląskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. 

 

OWES czynnie uczestniczyły w konstruowaniu zakresów problemowych, które powinny być 

podejmowane na spotkaniach. Ponadto wzmocnieniu uległa komunikacja pomiędzy OWES w zakresie 

konstruowania wspólnych stanowisk oraz wymiany informacji o bieżących działaniach. Spotkania 

prowadzili pracownicy DOPS. 

Pierwsze spotkanie (03.2017), w którym  wziął udział - Kierownik Wydziału - Włączenia Społecznego 
DWUP. W pierwszej części spotkania wyjaśniał kwestie problemowe, które zostały przesłane do 
DWUP przez OWES. Kwestie problemowe dotyczyły m.in. 

1. Możliwości udzielania wsparcia pomostowego podmiotom istniejącym, gdyż brak możliwości 
udzielania wsparcia pomostowego podmiotom już istniejącym stwarzać może ryzyko nie 
zrealizowania wskaźników dotacyjnych dla tych podmiotów. 

2. Możliwości zorganizowania za pośrednictwem DWUP spotkania z Powiatowymi Urzędami Pracy.  
3.  Zmian w SL dot. dostępu wyłącznie do poszczególnych części SL dla osób uprawnionych 
4. Obowiązku wypełnianie szczegółowej dokumentacji projektowej przez JST. 
 
Dyskusja dotyczyła również zapisów CT9, kwalifikowalności uczestników projektu  
Ponadto OWES oraz DOPS przedstawili zaplanowane na rok 2017 działania.  
 
Drugie spotkanie (06.2017) odbywało się w formie dyskusji, w wyniku, której zostały zasygnalizowane 

następujące kwestie: 
 
1. Planowane zmiany mające charakter porządkujący w dokumentach standaryzacyjnych OWES dot. 

m.in.  
a) zwiększenia roli ROPS w koordynowaniu ekonomii społecznej w regionach, a co za tym idzie 

zwiększenie znaczenia opinii ROPS w zakresie wystawiania rekomendacji OWES; 
b) bieżącego przekazywania informacji do ROPS w zakresie liczby wspartych podmiotów oraz 

weryfikacja statusu PS; 
c) zwiększenia współpracy OWES z pośrednikami finansowymi przy realizacji pożyczek – Fundusz 

Regionu Wałbrzyskiego. Zasygnalizowane zostały przez OWES problemy w bieżącej współpracy, a 
nawet kontakcie OWES z FRW. Dużym problemem jest brak zgody FRW na realizację montaży 
finansowych OWES i pożyczki z FRW w celu zakupienia jednego dużego sprzętu. Dużą barierą są 
również stosowane przez FRW zabezpieczenia pożyczek w postaci obligatoryjnego weksla 
własnego i dodatkowo jeszcze innych zabezpieczeń – nawet przy kwotach 20 tys. zł. 

d) zapisów dotyczących kadry OWES. W standardach pojawi się stanowisko konsultanta ds. 
zamówień publicznych, którego zadaniem ma być m.in. bieżące  wyszukiwanie ogłoszeń 
przetargowych, pomoc PES w przygotowaniu ofert w zakresie zamówień publicznych.  
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2. Uwspólnianie dokumentów i stosowanych wytycznych dla wszystkich OWES.  
Od początku funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w tej perspektywie 

finansowej mają miejsce rozbieżności w realizacji wsparcia w poszczególnych województwach a 
nawet pomiędzy Ośrodkami funkcjonującymi na tym samym terenie. Rozbieżności dotyczą kwestii 
tj. np. sposobu wypłacania dotacji: brutto czy netto, kwestii nie stosowania rozszerzonej definicji 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach niektórych RPO czy dyskontowania. 

 
3. Planowane zmiany w nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
4. Klauzul społecznych po nowelizacji ustawy Pzp  
5. Definicji Przedsiębiorstwa Społecznego.  
6. Przepływu informacji pomiędzy OWES–DOPS- DWUP.  
 
Trzecie spotkanie (09.2017) odbyło się w formie dyskusji. Zostały omówione przygotowane i zebrane 
wcześniej od OWES uwagi, dotyczące niejasności w tekście rekomendacji w zakresie weryfikacji 
statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017r. Uwagi podejmowały następujące kwestie: 
 
a. dotyczące statusu PS i częstotliwości weryfikacji cech PS 
b. dotyczące procesu weryfikacji statusu PS 
c.  dotyczące obowiązku publikacji listy PS 
d.  dotyczące listy sprawdzającej do weryfikacji statusu PS: 
 
Omówione zostały również kwestie związane z procesem weryfikacji związanych z zapisami 
zawartymi w rekomendacjach oraz zasady współpracy w proces weryfikacji statusu przedsiębiorstwa 
społecznego: 
 
W ostatnim spotkaniu (12.2017 r.), wzięli udział  goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – Kierownik Działu Zarządzania EFS, UMWD oraz Kierownik Wydziału Włączenia 
Społecznego, DWUP.: 
 
W pierwszej części omówione zostały szczegółowo zasygnalizowane wcześniej kwestie problemowe 
pojawiające się podczas realizacji projektów przez OWES: 
1. Decyzja w spawie przesunięć przyznawania dotacji z istniejących na nowe PS.  
2. Nowe standardy akredytacyjne. Które standardy mają obecnie stosować OWES - jak będzie 
wyglądał okres przejściowy 
3. Procedura wyjścia z projektów PRO WD na prowadzenie OWES, w momencie nie uzyskania 
przez nie akredytacji.  
4. Kwestia wskaźników do akredytacji. 
5. Usprawnienie działania aplikacji SL2014 
6. Rewitalizacja w dokumentach strategicznych – RPO. 
  
Druga część spotkania poświęcona została Wypracowaniu zasad współpracy w zakresie informowania 
DOPS i DWUP o wynikach weryfikacji nowopowstałych lub przekształconych PES – karta weryfikacji, 
lista PS w ramach realizowanych przez OWES projektów.  
W związku z tym, że województwo dolnośląskie nie wprowadziło obowiązku stosowania 
rekomendacji MRPiPS w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego, zaproponowana 
formuła weryfikacji  nowopowstałych lub przekształconych PES wynika z potrzeb projektowych 
OWES.  
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie . 

DZIAŁANIE 2.3. Opracowanie i wdrożenie systemu edukacji dla decydentów z administracji 

publicznej.  

W ramach działania zdefiniowano wskaźnik: 

2.3.1.Liczba decydentów z administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ES 

DOPS  

2016 - 61 decydentów administracji publicznej przeszkolono w zakresie ES 

2017 – 90 decydentów administracji publicznej przeszkolono w zakresie ES 

OWES  

2017 – 8 decydentów administracji publicznej przeszkolono w zakresie ES 

 

Dane w zakresie realizowanych działań zostały szczegółowo opisane w ramach wskaźnika 3.1.1   

Priorytet 1 

 

DZIAŁANIE 2.6. Promocja zatrudnienia, staży oraz wolontariatu w PES. Przygotowanie kadr PES  

w zakresie umiejętności współpracy z wolontariuszami, polityki kadrowej, organizacji wizyt 

studyjnych 

 

W celu monitorowania Działania zdefiniowano 1 wskaźnik. 

2.6.1. Liczba zaangażowanych w PES (wolontariusze, pracownicy)* 

*ze względu na dostępność danych posłużono się danymi z roku 2014 i 2016 

Liczba organizacji korzystających z pracy społecznej 7,3 tys. 

W tym: 

- 97% stanowili członkowie organizacji / 97,9 w 2016 

Wolontariusze nie należący do organizacji – 35,7 tyś / 37,4 w 2016 r. 

Osoby, z którymi podpisano porozumienia wolontariacie – 15,1 tys./ 17,7 w 2017 r. 

 

Dane dotyczące pracowników  zaangażowanych w PES zostały szczegółowo opisane w ramach  

Wskaźników 1.1.1., 1.2.1. 1.1.2., 1.2.1. Priorytet 1. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności  z zakresu przedsiębiorczości społecznej 

wśród  kadr instytucji wspierających ES oraz PES 

DZIAŁANIE 3.1. Diagnoza potrzeb, opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia formalnego   i 

nieformalnego dla kadr podmiotów wspierających ES i PES. 

 

W celu monitorowania działania zdefiniowano 4 wskaźniki: 

 

3.1.1.Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych  

Wszystkie realizowane formy edukacyjne zostały szczegółowo opisane w ramach wskaźnika  - 

1.5.1.  Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, 

polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES* Priorytet 1. 

 

3.1.2. Liczba osób korzystających z różnych form edukacji. 

Tabela 58  Liczba osób korzystająca z różnych form edukacji w ramach działań realizowanych przez OWES 

oraz DOPS 

                                                                                 rok 

Nazwa podmiotu 
2016 2017 

DOPS 466 441 

OWES subregion wałbrzyski 278 212 

OWES subregion jeleniogórski 26 49 

OWES subregion wrocławski 47 177 

OWES subregion legnicko - głogowski 0 38 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

Wszystkie realizowane formy edukacyjne zostały szczegółowo opisane w ramach wskaźnika -  

1.5.1.  Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, 

polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES* Priorytet 1. 

 

3.1.3. Liczba osób z instytucji wspierających, które podniosły w systemie formalnym  i 

nieformalnym poziom wykształcenia swojej kadry.* 

*dotyczy pracowników OWES i DOPS 
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DOPS   

2016 - 1 pracownik DOPS wziął udział w 4 szkoleniach. 

2017 – 1 pracownik wziął udział w 3 szkoleniach; 1 pracownik wziął udział w 2 szkoleniach 

OWES - 5 

 3.1.4.  Liczba różnorodnych usług wspierających PES. 

Wszystkie realizowane usługi wspierające PES, z których skorzystano w ramach wskaźnika  zostały 

szczegółowo opisane w ramach wskaźnika - 1.5.1.  Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, 

integracyjnych podmiotów rynku pracy, polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych 

lokalnych i regionalnych forów ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES* 

Priorytet 1 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4.  Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES 

DZIAŁANIA 1. Stworzenie systemu współfinansowania działań wspierających organizowanych na 

szczeblach lokalnych i regionalnym 

W celu monitorowania działania zdefiniowano 3 wskaźniki: 

4.1.1. Liczba dotacji /dofinansowań  przekazanych przez samorząd terytorialny dla podmiotów 

wspierających ES. 

Rok 2016 

OWES subregion wałbrzyski: 

DOWES prowadzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii 

Społecznej realizujący projekt RPO WD 2014-2020 Działanie 9.4. A pn. „Program wspierania sektora 

ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 r. –

31.05.2019 r.  

Wartość projektu  4 164 894 zł 

OWES subregion wrocławski i miasta Wrocław 

DOWES prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizujący projekt RPO WD 2014-2020 
Działanie 9.4. A pn. „Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”. Projekt będzie 
realizowany w okresie 01.06.2016 r. – 31.05.2019 r.  
Wartość projektu   4 147 734,59 zł 

OWES subregion jeleniogórski 

OWES prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z 
Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego realizujący projekt RPO WD 2014 - 2020 Działanie  9.4. A 
pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 r. – 
31.05.2019 r.  
Wartość projektu    4 147 734,59 zł 
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OWES subregion legnicko-głogowski 
 
OWES prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw obywatelskich w partnerstwie z 
Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w ramach projektu RPO WD 2014-2020 Działanie 9.4. A 
pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizowany w okresie 
01.06.2016 r. – 31.05.2019 r.  
Wartość projektu   4 101 073,88 zł 

DOPS 

2016 - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w okresie 01.10.2015 r.- 31.12.2016 r. realizował 

projekt "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  

 

Wartość projektu 850 000 zł 

 

2017 - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. realizuje 

projekt "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. 

Wartość projektu 1 440 000 zł 

4.1.2. Procent środków budżetu samorządu terytorialnego przekazywanych dla systemu wsparcia 

ES. 

DOPS:- 2016 - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w okresie 01.10.2015 r.- 31.12.2016 r. 

realizował projekt "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki 

społecznej.  

Procent środków poniesionych w ramach wkładu własnego Województwa Dolnośląskiego wyniósł 

0,01% (tj. 120 781,54 zł z 1 083 042 806 zł wydatków zaplanowanych na rok 2016) 

2017 - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. realizuje 

projekt "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. 

Procent środków poniesionych w ramach wkładu własnego Województwa Dolnośląskiego wyniósł 

0,01% (tj. 105 051,43 zł z 1 390 698 407 zł wydatków zaplanowanych na rok 2017) 

4.1.4. Zakres usług realizowanych przez instytucje wspierające finansowanych ze środków 

publicznych* 
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*dotyczy usług realizowanych przez DOPS i OWES 

Wszystkie działania realizowane przez instytucje wspierające zostały szczegółowo opisane w ramach 

wskaźnika -  1.5.1.  Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku 

pracy, polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES* Priorytet 1 

 DZIAŁANIE 4.6. Utworzenie zwrotnych instrumentów finansowanych dla PES – wyodrębnionych 

środków na tworzenie i funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla PES. 

Tabela 59. Liczba i kwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST organizacjom pozarządowym 

lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego( na podstawie art.5 ust. O działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych) 

W tym liczba JST: 

 

Liczba i kwota udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji (suma dla wszystkich JST) 

liczba Kwota w pełnych zł) 

ogółem 
w tym spółdzielniom 

socjalnym 
ogółem 

w tym spółdzielniom 

socjalnym 

1 pożyczek 5 10 0 3 929 698 0 

2 poręczeń 0 0 0 0 0 

3 gwarancji 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

W roku 2016 - 3 Urzędy wskazały, że udzielało organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

liczba pożyczek - 4 

kwota pożyczek w pełnych złotych 115 868 zł* 

*Dane z „Monitoringu współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS  

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy:  

W 2016 roku zostało udzielonych 6 pożyczek, na łączną kwotę 278 500 zł: 

 70 000  zł na płynność dla NGO 

 40 000zł  na płynność dla NGO 

 100 000zł na płynność dla NGO 

 13 500 zł na rozwój działalności gospodarczej/odpłatnej dla spółdzielni socjalnych 

 35 000zł na rozwój działalności gospodarczej/odpłatnej dla spółdzielni socjalnych 

 20 000zł na rozwój działalności gospodarczej/odpłatnej dla spółdzielni socjalnych 

 

W 2017 roku zostało udzielonych 2 pożyczek, na łączną kwotę 90 000 zł: 

 30 000zł na płynność dla NGO 

 60 000 zł na rozwój działalności gospodarczej/odpłatnej dla spółdzielni socjalnych 
 

W opracowaniu  nie zostały uwzględnione środki przekazane PES w ramach Funduszu 

Pożyczkowego dla PES, udzielanych w województwie dolnośląskim przez Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego.  
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Cel szczegółowy 5. Budowanie pozytywnego wizerunku ES 

DZIAŁANIE 5.2. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. 

W ramach monitorowania realizacji Działania w roku 2017  zdefiniowano 1 wskaźnik: 

5.2.2. Liczba samorządów korzystających z usług PES 

Dane w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w ramach wskaźnika - 1.1.2. Liczba PES 

realizujących zadania publiczne Priorytet 2 
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Wnioski i rekomendacje 

 

 

Monitoring stanu ekonomii społecznej oraz realizacji wytycznych ujętych w RPRES w województwie 

dolnośląskim służy ocenie zgodności realizacji Programu, bieżącemu wykrywaniu nieprawidłowości 

oraz korygowaniu podejmowanych działań. Na podstawie danych zebranych na potrzeby niniejszego 

raportu sformułowano następujące wnioski i rekomendacje. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej jako główne instytucje tworzenia i rozwoju PES i PS na 

Dolnym Śląsku 

W roku 2016 r. Dolnośląskie OWES realizowały przede wszystkim działania organizacyjne i 

edukacyjne (m.in. doradztwo, animacje) w związku z opóźnieniami wynikającymi z ponownej 

akredytacji. W związku z powyższym, w swojej sprawozdawczości za rok 2016 nie wykazały 

utworzenia nowych PS oraz PES. W roku 2017 nastąpił znaczny wzrost wartości wskaźników w tym 

obszarze. W ramach usług wsparcia ekonomii społecznej na terenie województwa powstały w sumie 

33 przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit).  

Przedstawiciele wszystkich ww. podmiotów zostali objęci kompleksowym wsparciem, które ma 

zapewnić docelowo trwałość funkcjonowania podmiotu oraz utrzymania miejsc pracy. W roku 2017  

25 podmiotów otrzymało dotację na utworzenie miejsc pracy. Prawidłowe koordynowanie przez 

DOPS działań realizowanych na rzecz ES, wymaga ścisłej współpracy, w tym przepływu informacji z 

OWES na temat specyfiki oraz potrzeb poszczególnych subregionów. W tym celu DOPS organizuje 

spotkania sieciujące OWES. W roku 2017 odbyły się 4 spotkania sieciujące, w których udział wzięli 

przedstawiciele wszystkich 4 Akredytowanych OWES. OWES czynnie uczestniczyły w konstruowaniu 

zakresów problemowych, które powinny być podejmowane na spotkaniach. Ponadto wzmocnieniu 

uległa komunikacja pomiędzy OWES w zakresie konstruowania wspólnych stanowisk oraz wymiany 

informacji o bieżących działaniach. 

Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (WTZ, ZAZ, KIS, CIS) 

Z analizy sektora podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym wynika, że na 

terenie województwa dolnośląskiego liczba podmiotów reintegracyjnych, zwłaszcza CIS oraz KIS, jest 

znacznie niższa niż średnia dla całego kraju i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców na tego typu 

placówki. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, zwłaszcza 

Centrów Integracji Społecznej z instytucjami powiązanymi (gł. PUP i OPS) realizowana jest w sposób 

niewystarczający. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie uczestników zajęć w centrum integracji 

społecznej kierowanych do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy - na 94 osoby usamodzielnione, 

żadna nie została skierowana do zatrudnienia, które było  wspierane finansowo przez powiatowy 

urząd pracy. Współpraca na poziomie OPS – CIS w zakresie kierowania uczestników jest już 

realizowana, jednak ze względu na fakt, że na Dolnym Śląsku funkcjonuje jedynie 6 CIS,  nie ma 

możliwości szerokiego jej stosowania. Istnieje zatem potrzeba zwiększenia liczby placówek 

reintegracyjnych. Na koniec roku 2017 w województwie dolnośląskim powstały 2 kolejne kluby 

integracji społecznej. Wzrost liczby KIS jest korzystną zmianą, zwłaszcza że dla porównania w roku 

2016 nastąpił znaczny, bo aż 50% spadek liczby KIS w stosunku do roku 2015. Poprawie nastąpiła 
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także sytuacja związana z liczbą WTZ - powstała kolejna placówka. Dla porównania w 2016 roku  o 

10% spadła liczba WTZ (6 placówek) w stosunku do roku 2015. Istotne jest, aby placówki 

reintegracyjne, stanowiące podstawową struktura wśród podmiotów zaspokajających potrzebę 

zatrudnieniową osób defaworyzowanych na rynku pracy, miały stałe miejsce w realizowanej polityce 

społecznej i nie były uzależnione od zewnętrznych źródeł finansowania. 

Województwo dolnośląskie w badaniach zleconych w 2014 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zajęło 16, ostatnią pozycję w rankingu dostępności warsztatów terapii 

zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością. W badaniach brano pod uwagę: odsetek powiatów,  

w których brak jest wtz, średnią liczbę wtz na powiat, liczbę wtz na 10 000 uprawnionych oraz liczbę 

korzystających z wtz na 10 000 uprawnionych osób niepełnosprawnych. Badania te wskazały także na 

bardzo małą skalę rotacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w skali kraju. Średni czas 

przebywania uczestnika w warsztacie to 7 lat i 8 miesięcy. Uczestnicy przebywający w wtz do 3 lat to 

zaledwie 28% ogółu. Jest to problem narastający – w 2005 roku odsetek ten wynosił blisko 50%. 

Oznacza to, że istotne jest sformułowanie takiej polityki wobec warsztatów, aby zwiększyć rotację lub 

zwiększyć liczbę wtz (miejsc dla uczestników w warsztatach) w województwie. Problem związany z 

niską rotacją uczestników w wtz jest związany z niewystarczającą liczbą miejsc pracy dedykowanych 

osobom z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – Zakładów Aktywności Zawodowej, 

Zakłady Pracy Chronionej lub spółdzielni socjalnych. Stan ten obserwujemy także analizując 

efektywność zatrudnieniową WTZ w województwie dolnośląskim - wśród 98 uczestników , którzy 

opuścili WTZ w roku 2017, 26 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco ponad 26,5%), z czego 5 w 

zakładach aktywności zawodowej, 0 w zakładzie pracy chronionej. W roku 2017 przedstawiciele WTZ 

wykazywali zainteresowanie prowadzeniem działań ekonomicznych przy udziale uczestników oraz 

możliwością tworzenia przy warsztatach przedsiębiorstw społecznych.  

Współpraca JST z PES/PS 

Większość JST w województwie wykazuje, że współpracuje w różnych obszarach z sektorem 

pozarządowym. Mimo tego, zaledwie w 13,5% JST działała Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Mimo poprawy w tym zakresie  (w roku 2016 było 12%) jest to nadal wartość niesatysfakcjonująca. 

Znaczny wzrost natomiast nastąpił w zlecaniu usług, w tym usług użyteczności publicznej, przez JST 

podmiotom ekonomii społecznej, w tym podmiotom o charakterze reintegracyjnym, w ramach 

klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień. Świadczy to o tym, że coraz więcej 

pracowników JST dostrzega korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z aktywizacji zawodowej 

osób wykluczonych, w tym osób niepełnosprawnych. W roku 2017 - 15 JST wskazało na zastosowanie 

w zamówieniach publicznych art. 29 ust. 4 PZP oraz 11 JST na zastosowanie art. 22 ust. 2 PZP w 

wyniku czego podpisano 168 umów. Dla porównania w roku 2016 zaledwie 5 JST wskazały na 

stosownie co najmniej jednej z wymienionych wyżej klauzul społecznych, w wyniku których zostało 

podpisanych łącznie 18 umów. Analizując współpracę JST z PES/PS  należy także wziąć pod uwagę 

trudności wskazywane przez JST związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizację zadań publicznych w 2017 – 

jako najczęściej wskazywane było Brak zainteresowania ze strony ww. podmiotów – nie brały udziału 

w ogłaszanych konkursach/postępowaniach. Świadczy to o niewystarczających lokalnych zasobach 

ekonomii społecznej (tj. podmiotów, którym mogliby zlecać realizację różnych zadań, zwłaszcza usług 

społecznych użyteczności publicznej), oraz niewystarczająca liczba konkurencyjnych PES/PS, które 
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mogłyby realizować takie zlecenia lub/i brak jest podmiotów, które zapewniłyby odpowiednią jakość 

realizacji zleconych usług. 

 

Współpraca PES/PS z biznesem 

Podmioty ekonomii społecznej jako główny kierunek współpracy wskazują sektor publiczny (80,4%), 

najrzadziej natomiast podejmują współpracę z biznesem (32,5%). Współpracę wewnątrzsektorową 

prowadzi 51,8% podmiotów. W ramach koordynacji rozwoju ekonomii społecznej realizowane są 

działania mające ułatwić współpracę z sektorem prywatnym m.in. poprzez działania edukacyjne oraz 

łączenie kompetencji i wymianę doświadczeń przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i 

pozarządowego, w tym wspólne organizowanie wydarzeń takich jak BiznES MIxer. Jednym z działań 

jest promowanie podmiotów, które osiągnęły odpowiednią jakość produktów i świadczonych usług 

oraz potwierdzenie tego poprzez nadanie znaku jakości „Zakup Prospołeczny”. W 2017 roku 8 

podmiotów otrzymało ten certyfikat. Jest to wciąż mała liczba, jednak porównując z innymi 

województwami jest to wynik zadowalający. 

 

Rekomendacje: 

W kolejnych latach przed ekonomią społeczną stoi wiele wyzwań. Rekomenduje się, aby realizowane 

działania koncentrowały się na poniższych obszarach: 

1. Kontynuowanie tworzenia nowych podmiotów reintegracyjnych jako podmiotów, które 

najbardziej wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. 

Działania należy intensyfikować zwłaszcza na terenie tych powiatów/gmin, w których brakuje tego 

rodzaju placówek i jednocześnie zdiagnozowano potrzebę ich utworzenia. (dane strona 26 Raportu) 

2. Kontynuowanie działań służących wzmacnianie współpracy międzysektorowej w obszarze 

reintegracji zwłaszcza poprzez działania informacyjno – promocyjne, głownie wśród pracowników 

PUP dotyczących możliwości kierowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do CIS/KIS, ale 

także włączenie organizacji pozarządowych jako potencjalnych pracodawców.  

3. Kontynuowanie działań informacyjno-edukacyjnych, w celu zwiększenia potencjału WTZ  

w kontekście sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych i ewentualnego świadczenia przez nie usług.  

4. Kontynuacja działań służących zwiększaniu współpracy ZAZ z WTZ w kontekście np. przepływu 

uczestników WTZ do ZAZ praktyki/ staże/ zatrudnienie) i/lub z WTZ i ZAZ do spółdzielni 

socjalnych. (dane strona 38)  

5. Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie: 

 stosowania społecznie odpowiedzialnych zakupów oraz stosowania klauzul społecznych  

w ramach Pzp wśród przedstawicieli JST (decydenci, specjaliści Pzp, pełnomocnicy ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, specjaliści zajmujących się problematyką społeczną, współpracą  

z NGO); 
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  „ubieganie się” o zamówienia z klauzulami wśród przedstawicieli PES i PS, nauka 

merytorycznego dialogu z przedstawicielami JST, w tym zakresie/ budowania relacji/ współpracy; 

 budowania wizerunku PES, PS jako rzetelnego i wiarygodnego partnera dla JST, w tym 

certyfikacja kolejnych podmiotów znakiem jakości Zakup Prospołeczny. 

 

W roku 2017 w województwie dolnośląskim nastąpił znaczny wzrost zawartych umów z PES z 

wykorzystaniem klauzul społecznych. Szczegółowo temat został opisany podczas opracowania 

wskaźnika 3.2.1. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych. (dane str. 72-

74) 

 

Ważne jest, aby nadal były realizowane działania służące prezentacji dobrych praktyk w prowadzeniu 

odpowiedzialnych zamówień i stosowaniu klauzul społecznych, o ile to możliwe prezentacja praktyk 

również z terenu Dolnego Śląska oraz organizowanie wydarzeń mających na celu wymianę 

doświadczeń w stosowaniu tych narzędzi.  

6. Kontynuacja działań służących zwiększających rolę biznesu w rozwoju PES/PS, poprzez 

inicjowanie współpracy PES z sektorem prywatnym w ramach m.in. społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR) oraz budowanie współpracy B2B. 

7. Kontynuowanie przez OWES doradztwa specjalistycznego dla PES, PS z zakresu 

przedsiębiorczości i marketingu oraz koncentracja działań służących tworzeniu nowych miejsc pracy 

w istniejących i nowych PS. (dane str. 42-47) 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html


Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2017 
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 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-

spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-

,9,2.html 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok”  Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok  Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS 

 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2016, 

DOPS czerwiec 2017 

 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2017, 

DOPS czerwiec 2018 

 Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2016 r. opublikowany 

19.05.2017 r. przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2017 r. opublikowany 

21.05.2018 GUS 

 Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 

 Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 

 Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016 GUS, publikacja 

07.06.2018 r. 

 Ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. data publikacji 27.12.2018 GUS 

 Wyniki badań w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html

