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1. Wprowadzenie 

Koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej jest zadaniem realizowanym przez 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 r. art. 21 punkt. 4a, kierunkami interwencji publicznej na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, wyznaczonymi przez Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(KPRES) oraz założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020. 

W roku 2018 usługi wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 

społecznych były kontynuowane przez DOPS w ramach realizacji projektu „Koordynacja 

ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.v): Wspieranie gospodarki społecznej, Działanie 

9.4. Wspieranie gospodarki społecznej. 

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze 

pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami  

a samorządem i biznesem. 

Celami szczegółowymi są: 

a) zwiększenie komplementarności działań realizowanych przez Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) w poszczególnych subregionach województwa 

dolnośląskiego; 

b) wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym poprzez tworzenie sieci współpracy tych podmiotów oraz 

tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzyinstytucjonalnej; 

d) tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych prowadzących do ekonomizacji 

podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej w regionie; 

e) wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez udział  

w spotkaniach doradczych w latach 2017-2018 w województwie dolnośląskim; 

f) podniesienie wiedzy na temat ekonomii społecznej w regionie. 

 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to: 

 

➢ Tworzenie regionalnych sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej; 

➢ Tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz włączanie PES 

w już istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (klastry, sieci); 

➢ Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  

o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
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➢ Inicjowanie współpracy na rzecz reintegracji PES, w tym o charakterze 

reintegracyjnym, jednostek systemu pomocy społecznej, JST, w tym instytucjami 

rynku pracy oraz OWES.  

➢ Budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na 

poziomie regionalnym; 

➢ Zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców 

produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych 

przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym; 

➢ Budowanie współpracy JST z innymi podmiotami lokalnymi, zwłaszcza PES,  

w zakresie: tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej; 

➢ Upowszechnianie wiedzy na temat usług użyteczności publicznej  

➢ Wyznaczenie Kierunków Rozwoju Ekonomii Społecznej głównie poprzez 

monitorowanie i aktualizowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. 

➢ Reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej.  

 

Niniejszy Pakiet Rekomendacji zawiera: 

 

▪ Dane statystyczne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej w 2018r. 

▪ Informacje dotyczące infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w 2018r. 

▪ Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  

na Dolnym Śląsku w roku 2018 

▪ Opinie i wnioski dotyczące istotnych zagadnień z punktu widzenia rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie. 
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2. Ekonomia społeczna na Dolnym Śląsku 

 

Ekonomia społeczna (ES) według definicji przyjętej na potrzeby Regionalnego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020,  

to 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 przeznaczony 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. 

W roku 2018 miały miejsce konsultacje w zakresie aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. W dokumencie pojawiła się propozycja nowego 

podziału rozumienia i postrzegania ekonomii społecznej, w szerszej perspektywie niż 

dotychczas.  

Ekonomia społeczna (ES) według definicji zaproponowanej w aktualizacji przyjętej  

w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej to: sfera aktywności obywatelskiej  

i społecznej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: 

integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu 

miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu 

ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. W dokumencie pojawiło się nowe pojęcie tj.: 

Ekonomia solidarna to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest 

aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób  

z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu procesu zbierania uwag dokument trafił  

do konsultacji wewnątrz i międzysektorowych, jednak ostatecznie w roku 2018 nie został 

oficjalnie przyjęty.  

Na mapie dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych 

znajdują się m.in.:  

➢ 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).  
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Tabela 1. Rozkład liczbowy PES w podziale na subregiony (stan na 31.12.2018r.). Dane liczbowe zebrane przez 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

Podmiot Ekonomii Społecznej 
Subregion 

wrocławski  
i m. Wrocław 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
jeleniogórski 

spółdzielnie socjalne 39 (*8) 
 

45 (*10) 
 

 
12 (*2) 

 

 
11 (*2) 

 

w tym spółdzielnie socjalne osób 

prawnych 
2 2  1 

spółdzielnie pracy 
52 (*35) 20 (*16) 13 (*11) 22 (*16) 

spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych 12 (*8) 8 (*6) 2 (*1) 5 (*4) 

centra integracji społecznej 1 5   

kluby integracji społecznej 2 3  3 

zakłady aktywności zawodowej 2 2  2 

warsztaty terapii zajęciowej 9 13 14 11 

spółki non-profit 1 4 8 1 

*w danych KRS w tym w likwidacji, z uprawomocnionym wykreśleniem z KRS, wykreśleniem z rejestru Przedsiębiorców lub 

zawieszoną działalnością – źródło danych KRS. 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. 

Wykres 1. Podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, dane liczbowe (stan na 31.12.2018r.)  

Dane zebrane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
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W bazie Krajowego Rejestru Sądowego na koniec 2018r. na Dolnym Śląsku zarejestrowanych 

było 11 338 podmiotów (stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji), natomiast liczba spółdzielni socjalnych wynosiła pod koniec roku 2018 - 107 

podmiotów (w tym 23 jest w likwidacji, posiada uprawomocnienie o wykreśleniu z KRS, jest 

wykreślonych z rejestru Przedsiębiorców lub zawiesiło działalność). W roku 2018 na terenie 

województwa powstało 7 nowych spółdzielni socjalnych, o 5 mniej niż rok wcześniej, 

niemniej jednak nadal o 6 więcej niż w roku 2016. Ponadto, w wyniku działalności 

Akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i udzielanego wsparcia 

finansowego, na terenie województwa zostało utworzonych 11 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, które przyjęły formę stowarzyszenia lub fundacji oraz 10 spółek non 

– profit, które skorzystały z dotacji na utworzenie miejsc pracy.  

W wyniku działalności OWES w 2018r. w sumie powstało 25 organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. 

W 2018r. do rejestru został wpisany kolejny Warsztat Terapii Zajęciowej "Przystań" Cichych 

Pracowników Krzyża", co zwiększyło ich liczbę do 47 funkcjonujących obecnie na terenie 

województwa. Działalność rozpoczęły również dwa Klub Integracji Społecznej:  

w Świeradowie Zdroju oraz Oleśnicy. Obecnie na Dolnym Śląsku działa 8 KIS.  

Utworzenie kolejnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, a także nowych 

podmiotów reintegracyjnych (1 WTZ, 2 KIS) jest odpowiedzią na zdiagnozowane w latach 

ubiegłych zapotrzebowanie na wyspecjalizowane  podmioty działające zarówno w sferze 

reintegracji społeczno –zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale pozostających 

bez pracy i z niskimi/ zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, jak i na podmioty 

zajmujące się reintegracją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Tendencja jest zwyżkowa 

jednak na tle innych województw oraz biorąc pod uwagę realne potrzeby ich liczba nadal jest 

niewystarczająca.  

A. Dane statystyczne województwa 

 

Uczestnikami lub pracownikami podmiotów ekonomii społecznej są często osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, mające trudność w znalezieniu oraz utrzymaniu zatrudnienia, 

defaworyzowane na rynku pracy głównie ze względu na długie pozostawanie bez pracy, 

niepełnosprawność, chorobę psychiczną czy uzależnienia.  

 

Według danych GUS liczba ludności w województwie dolnośląskim wyniosła w dniu 30 

czerwca 2018r.: 2 901 000 osób, z czego na koniec listopada 2018r. liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie dolnośląskim kształtowała się  

na poziomie 61,9 tys. osób i była mniejsza o 8,4 % (tj.  5,7 tys. osób) niż w listopadzie ub. 

roku. Kobiety stanowiły 56,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (tj. o 1 p. proc. więcej 

niż przed rokiem). Osoby niepełnosprawne stanowiły 8,0 %, (mniej o 0.1 p. proc niż w roku 

ubiegłym) ogółu wszystkich osób zarejestrowanych w UP (brak danych w podziale  

na subregiony). Stopa bezrobocia w województwie zmniejszyła się w stosunku do 
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analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,5 p. proc. i w listopadzie 2018 wynosiła 5,1%.  

W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się w 27 powiatach, w tym  

w największym stopniu w powiatach: lubańskim (o 1,9 p. proc.), w Wałbrzychu (o 1,5 p. 

proc.) oraz w powiecie wołowskim (o 1,5 p. proc.). W grudniu 2018r. w powiatowych 

urzędach pracy zarejestrowano 9,8 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 10,2 % mniej niż przed 

rokiem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 83,6% nowo zarejestrowanych (w 

listopadzie 2017 r. – 83,7%). Udział osób rejestrujących się po raz pierwszy zwiększył się w 

skali roku o 0,1 p. proc. (do 16,4%). 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu listopada br. stanowili 

83,2% ogółu bezrobotnych (o 0,9 p.proc. mniej niż przed rokiem). Udział osób długotrwale 

bezrobotnych, stanowiących najliczniejszą grupę zarejestrowanych ogółem, w skali roku 

zmniejszył się o 1,6 p. proc. Zmniejszył się również udział bezrobotnych osób powyżej 50 

roku życia (o 1,2 p. proc.), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 0,7 p. proc.) 

oraz bezrobotnych niepełnosprawnych (o 0,1 p. proc.). Zwiększył się natomiast udział osób 

posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 0,9 p. proc.) oraz 

bezrobotnych do 30 roku życia (o 0,1 p. proc.) *. 

 

B. Dane statystyczne poszczególnych subregionów 

➢ Dane statystyczne subregionu wałbrzyskiego 

Liczba ludności w subregionie wałbrzyskim zmniejszyła się o 2 191 osób w stosunku do roku 

2016 i w roku 2017 wyniosła: 658 732 (dane GUS). 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2018r. 17 301 

osób i była niższa o 1710 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017. (dane 

DWUP XI 2018r.). W subregionie w ramach funkcjonowania OWES w roku 2018 utworzonych 

zostało w sumie 37 miejsc pracy, co zwiększyło ich liczbę od czerwca 2016r. do grudnia 2018 

do 75. 

➢ Dane statystyczne subregionu wrocławskiego i m. Wrocław 

Liczba ludności w subregionie wrocławskim i m. Wrocław zwiększyła się o 2 861 osób  

w stosunku do roku 2016 i w roku 2017 wyniosła:: 1 226 667 (dane GUS)  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2018r. 19 614 

osób i była niższa o 2 123 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017. (dane 

DWUP XI 2018r.). W subregionie w ramach funkcjonowania OWES w roku 2018 utworzonych 

zostało w sumie 38 miejsc pracy, co zwiększyło ich liczbę od czerwca 2016r. do grudnia 2018 

do 73. 

➢ Dane statystyczne subregionu jeleniogórskiego 

Liczba ludności w subregionie jeleniogórskim zmniejszyła się o 1300 osób w stosunku  

do roku 2016 i w roku 2017 wyniosła: 566 641 (dane GUS).  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2018r. 13 063 

osób i była niższa o 1312 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017. (dane 
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DWUP XI 2018r.). W subregionie w ramach funkcjonowania OWES w roku 2018 utworzonych 

zostało w sumie 42 miejsc pracy, co zwiększyło ich liczbę od czerwca 2016r. do grudnia 2018 

do 68. 

 

➢ Dane statystyczne  subregionu legnicko-głogowskiego 

Liczba ludności w subregionie legnicko-głogowskim zmniejszyła się o 750 osób w stosunku do 

roku 2016 i w roku 2017 wyniosła:  450 325 (dane GUS).  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2018r. 11 955 

osób i była niższa o 528 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017. (dane 

DWUP XI 2018r.). W subregionie w ramach funkcjonowania OWES w roku 2018 utworzonych 

zostało w sumie 49 miejsc pracy, co zwiększyło ich liczbę od czerwca 2016r. do grudnia 2018 

do 83. 

 

Reasumując, w roku 2018 w wyniku przyznania dotacji na utworzenie nowych  

lub wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych, 164 osoby wykluczone lub zagrożone 

wykluczeniem społecznym znalazło zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej – 31 więcej 

niż w roku 2017. W sumie w latach 2016-2018 liczba ta wyniosła 299 miejsc pracy.  

3. Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej na Dolnym Śląsk 

 

A. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

W roku 2018 nadal wzmacniana i rozwijana była infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej 

na czterech wyodrębnionych obszarach terytorialnych tj. subregion wrocławski  

i m. Wrocław, subregion wałbrzyski, subregion legnicko-głogowski i subregion jeleniogórski. 

OWES sukcesywnie świadczyły w ww. subregionach usługi wsparcia ekonomii społecznej,  

w szczególności zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej tj. 

animacja, inkubacja i usługi biznesowe, z zastosowaniem różnego rodzaju narzędzi np. 

szkoleń, doradztwa, wsparcia finansowego, działań na rzecz rozwoju partnerstw.  

Wszystkie konsorcja prowadzące OWES i realizujące projekty finansowane z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego posiadają 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. W roku 2018 ponowną akredytację lub jej 

przedłużenie uzyskały trzy konsorcja obejmujące wsparciem 4 subregiony województwa.  

OWES dla poszczególnych subregionów realizują projekty w ramach działania  RPO WD 2014-

2020, Działanie 9.4 A. Wsparcie gospodarki społecznej, w okresie od 01.06.2016r.  

do 31.05.2019 r. 
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Tabela 2. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 

Podmioty  
prowadzące OWES 

Dane kontaktowe Terytorialny obszar 
wsparcia (powiat) 

Subregion 

Skład konsorcjum: 
Lider:  
Regionalne Centrum 
Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych  
Partner:  
Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
 

RCWIP 
Mennicza 1 
50-057 Wrocław 
71 796 30 00 
dowes@rcwip.pl 
rcwip@rcwip.pl   
www.rcwip.pl/dowes-2/     
CWP 
ul. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego 95 
50-016 Wrocław 
tel. 71 78 99 215 
biuro@cwp.wroclaw.pl  
www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-
wspierania-es/  

▪ milicki 
▪ oleśnicki 
▪ oławski 
▪ strzeliński 
▪ średzki 
▪ trzebicki 
▪ wołowski 
▪ wrocławski 
▪ m. Wrocław 

wrocławski
m. Wrocław 

 

 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Forum Aktywności Lokalnej 
Partner:  
Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

FAL 
ul. Ludowa 1 c  
58-304 Wałbrzych  
II piętro, pokoje: 219, 220 i 221  
tel./faks 74 848 01 00  
biuro@dowes.pl  
www.dowes.pl 
FRES 
ul. Beethovena 1-2 pok. 26  
58-300 Wałbrzych  
tel./faks 74 647 88 90 
fres@fres.org.pl  
www.fres.org.pl 

▪ dzierżoniowski 
▪ kłodzki 
▪ świdnicki 
▪ wałbrzyski 
▪ ząbkowicki 
▪ m. Wałbrzych 

wałbrzyski 

 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 
Partner:  
Sudecki Instytut Rozwoju 
Regionalnego 
 

LSIO 
ul. Kościuszki 25/1 
59-220 Legnica  
tel./faks 76 862 58 25  
lsio@lsio.org.pl  
www.lgowes.lsio.org.pl  
SIRR 
ul. Muzealna 9A/2  
58-500 Jelenia Góra  
tel. 690 095 540  
kontakt@sirr.pl  
www.owes.sirr.pl 

▪ głogowski 
▪ górowski 
▪ legnicki 
▪ lubiński 
▪ polkowicki 
▪ m. Legnica 

legnicko - 
głogowski 

 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 
Partner:  
Sudecki Instytut Rozwoju 
Regionalnego 
 

SIRR 
ul. Muzealna 9A/2  
58-500 Jelenia Góra  
tel. 690 095 540  
kontakt@sirr.pl  
www.owes.sirr.pl 
LSIO 
ul. Kościuszki 25/1 
59-220 Legnica  
tel./faks 76 862 58 25  
lsio@lsio.org.pl  
www.lgowes.lsio.org.pl  

▪ bolesławiecki 
▪ jaworski 
▪ jeleniogórski 
▪ m. Jelenia Góra 
▪ kamiennogórski 
▪ lubański 
▪ lwówecki 
▪ zgorzelecki 
▪ złotoryjski 

jeleniogórski 

Opracowanie własne Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

mailto:dowes@rcwip.pl
mailto:rcwip@rcwip.pl
http://www.rcwip.pl/dowes-2/
mailto:biuro@cwp.wroclaw.pl
http://www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-wspierania-es/
http://www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-wspierania-es/
mailto:biuro@dowes.pl
http://www.dowes.pl/
mailto:fres@fres.org.pl
http://www.fres.org.pl/
mailto:lsio@lsio.org.pl
http://www.lgowes.lsio.org.pl/
mailto:kontakt@sirr.pl
http://www.owes.sirr.pl/
mailto:kontakt@sirr.pl
http://www.owes.sirr.pl/
mailto:lsio@lsio.org.pl
http://www.lgowes.lsio.org.pl/
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Tabela 3. Grupy docelowe i formy wsparcia oferowane przez OWES 

OWES Dla kogo  Formy wsparcia 

subregion 
wrocławski i m. 
Wrocław 

▪ osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym os. 
bezrobotne sprofilowane jako najbardziej 
oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą 
oraz nieaktywne wymagające aktywizacji 
społeczno-zawodowej, 

▪ lokalni liderzy, 
▪ ośrodki pomocy społecznej, 
▪ powiatowe centra pomocy rodziny, 
▪ podmioty reintegracyjne (m.in. CIS, ZAZ), 
▪ powiatowe urzędy pracy, 
▪ jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, 
▪ podmioty ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstwa społeczne (np. fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne), 

▪ przedsiębiorstwa, 
▪ ciała konsultacyjne/doradcze, 

▪ przedstawicieli nauki i otoczenia ekonomii 
społecznej. 

➢ spotkania animacyjne 
➢ wizyty studyjne 
➢ warsztaty 
➢ edukacyjne gry animacyjne  
➢ cykle edukacyjne dot. klastrów/partnerstw 
➢ doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe 
➢ wsparcie dotacyjne dla osób, które mogą uzyskać zatrudnienie  

w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych w tym: szkolenia z zakresu m.in. : a) 
budowania zespołu; b) aspektów formalno-prawnych prowadzenia działalności ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach społecznych, c) zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe; d) biznesplan 
działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie społecznym; e) zasady konstrukcji i pisania 
biznesplanów; f) proces generowania produktów; g) marketing, sprzedaż, reklama w 
przedsiębiorstwie społecznym (techniki marketingowe, opakowanie i reklama produktów 
przedsiębiorstw społecznych, techniki sprzedaży w przedsiębiorstwach społecznych); h) 
zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym; i) szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na 
zdobycie konkretnych kompetencji/ kwalifikacji; oraz wsparcie finansowe dla osób ubiegających 
się o zatrudnienie w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych 

➢ wsparcie dotacyjne dla istniejących przedsiębiorstw społecznych (podmioty ekonomii 
społecznej, które chcą się ekonomizować) w tym: szkolenia z zakresu m.in. a) aspekty formalno-
prawne prowadzenia działalności ekonomicznej w Podmiotach Ekonomii Społecznej 
(zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe); b) Biznesplan działalności odpłatnej lub 
gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zasady konstrukcji i pisanie biznesplanów, 
proces generowania produktów); c) Zarządzanie, zatrudnianie, marketing, planowanie 
strategiczne, sprzedaż, reklama w Podmiotach Ekonomii Społecznej  (techniki marketingowe, 
techniki sprzedaży w Podmiotach Ekonomii Społecznej); szkolenia i kursy zawodowe oraz 
wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. 

➢ cykle edukacyjne dla istniejących fundacji, stowarzyszeń, które chcą podjąć działalność 
odpłatną/gospodarczą 

➢ szkolenia stacjonarne: 
▪ dla osób fizycznych, które chcą założyć i rozpocząć działalność w podmiotach ekonomii 

społecznej 
▪ dla podmiotów prowadzących podmioty reintegracyjne i dla nieekonomizowanych 

podmiotów  ekonomii społecznej 
 

subregion wałbrzyski ▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby bezrobotne 
sprofilowane jako najbardziej oddalone od 
rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji 

➢ usługi animacji; 
➢ wsparcie finansowe na zatrudnienie w istniejących przedsiębiorstwach społecznych; 
➢ wsparcie finansowe na zatrudnienie w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych;  
➢ doradztwo charakterze ogólnym (m.in. rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
osoby nieaktywne wymagające aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

▪ podmioty ekonomii społecznej: fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, 
przedsiębiorstwa społeczne, centra i kluby 
integracji społecznej, warsztaty terapii 
zajęciowej, kluby sportowe, ochotnicze straże 
pożarne ( w przypadku posiadania KRS), koła 
gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania 
KRS), zakłady aktywności zawodowej, 
spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i 
niewidomych, kościelne osoby prawne. 

▪ instytucje otoczenia ekonomii społecznej 
▪ przedstawiciele nauki i biznesu 
▪ podmioty uprawnione do tworzenia PES o 

charakterze reintegracyjnym 
▪ społeczności lokalne z terenu subregionu 

wałbrzyskiego 
 

przez osoby fizyczne; tworzenia PES (fundacji, stowarzyszeń); tworzenia podmiotów 
reintegracyjnych ), przekształcania PES w Przedsiębiorstwa Społeczne, zewnętrznych źródeł 
finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, działalności nieodpłatnej, odpłatnej i 
gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej); doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, 
finansowe, marketingowe, IT); doradztwo biznesowe dla istniejących Przedsiębiorstw 
Społecznych (m.in. zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych; doradztwo 
branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i 
statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (obejmuje doradztwo zawodowe i 
branżowe); doradztwo w zakresie negocjacji biznesowych; opracowywania i uaktualniania 
biznesplanów). 

➢ usługi szkoleniowe/edukacyjne z zakresu aspektów formalno-prawnych (m.in. rejestracji i 
prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; tworzenia PES (fundacji, 
stowarzyszeń); tworzenia podmiotów reintegracyjnych ), przekształcania PES w PS, 
zewnętrznych źródeł finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej); szkoleń zawodowych dla 
osób ubiegających się o wsparcie finansowe (dotację); animacji środowiska lokalnego (w tym 
m.in. organizacja inicjatyw lokalnych, działalność organizacji na rzecz środowisk lokalnych, 
wsparcie dla liderów społeczności); stosowanie klauzul społecznych przez JST; tworzenia 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; pisania oraz rozliczania ofert pożytku 
publicznego; komunikacji w zespole; księgowości w PES i PS; marketingu w PES i PS; tworzenia 
biznesplanów w PES i PS, 

➢ rozwój sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej;  
➢ nabór osób/przedsiębiorstw społecznych do wsparcia finansowego (dotacyjnego) 

 

subregion legnicko-
głogowski 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz 
osoby nieaktywne wymagające aktywizacji 
społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie 
subregionu legnicko-głogowskiego; 

▪ podmioty ekonomii społecznej, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne 

▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną, , 
JST i ich jednostki organizacyjne oraz 
kierownicy wskazanych podmiotów, 

▪ przedstawiciele nauki i biznesu, mający 
siedziby na obszarze subregionu legnicko-
głogowskiego; 

▪ społeczności lokalne z obszaru subregionu 
legnicko-głogowskiego. 

➢ usługi animacyjne poprzez realizację spotkań animacyjnych i wizyt studyjnych 
➢ usługi doradcze dla nowopowstałych przedsiębiorstwo społecznych realizowane przez: a) 

wsparcie psychologa/pedagoga w zakresie zdiagnozowania stopnia motywacji do udziału w 
projekcie, dogłębnej analizy potrzeb uczestnika ze względu na sytuację społeczno-osobistą, b) 
wsparcie doradcy zawodowego – przygotowanie wzoru indywidualnej ścieżki wsparcia 
merytorycznego, pomoc w diagnozie i ewentualnym potwierdzeniu zawodowych predyspozycji 
skorelowanych z działalnością PES. 

➢ usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane przez:  
a) doradztwo biznesowe, będące wsparciem w zakresie m.in. zagadnień branżowych związanych 
z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności, poszukiwania partnerów, nisz rynkowych; b) 
doradztwo specjalistyczne, będące wsparciem w zakresie zagadnień księgowo-podatkowych, 
prawnych, osobowych, marketingowych, finansowych, c) doradztwo kluczowe, mające na celu 
pomoc w identyfikowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw społecznych oraz dostosowywaniu 
instrumentów wsparcia, zapewnienie pomocy w bieżącym działaniu PS – wsparcie w procesie 
negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem itp. c) wsparcie coach’a, którego 
zadaniem jest motywowanie i wzmacnianie postaw. 

➢ szkolenia dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych dotyczące : a) ekonomii społecznej – 
ekonomia społeczna jako pomysł na własną działalność, źródła finansowania, działalność 
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społeczna, aspekty formalno-prawne działalności społecznej; b) Szkolenia/kursy zawodowe – 
zakres tematyczny i rodzaj wsparcia zależny od indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb 
uczestników. 

➢ Szkolenia dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie tworzenia nowych usług, 
produktów, nowych obszarów działań oraz wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej.  

➢ wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozwój miejsc pracy w nowopowstałych i już 
istniejących przedsiębiorstwach społecznych 
  

subregion 
jeleniogórski 
 
 
 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz 
osoby nieaktywne wymagające aktywizacji 
społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie 
subregionu jeleniogórskiego; 

▪ podmioty ekonomii społecznej, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne 

▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną, , 
JST i ich jednostki organizacyjne oraz 
kierownicy wskazanych podmiotów, 

▪ przedstawiciele nauki i biznesu, mający 
siedziby na obszarze subregionu 
jeleniogórskiego; 

▪ społeczności lokalne z obszaru subregionu 
jeleniogórskiego. 

➢ usługi animacyjne poprzez realizację spotkań animacyjnych i wizyt studyjnych 
➢ usługi doradcze dla nowopowstałych przedsiębiorstwo społecznych realizowane przez: a) 

wsparcie psychologa/pedagoga w zakresie zdiagnozowania stopnia motywacji do udziału w 
projekcie, dogłębnej analizy potrzeb uczestnika ze względu na sytuację społeczno-osobistą, b) 
wsparcie doradcy zawodowego – przygotowanie wzoru indywidualnej ścieżki wsparcia 
merytorycznego, pomoc w diagnozie i ewentualnym potwierdzeniu zawodowych predyspozycji 
skorelowanych z działalnością PES. 

➢ usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane przez: a) 
doradztwo biznesowe związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności 
gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, w zakresie poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowanie danych i ofert oraz  przygotowywanie i praca nad biznesplanem i 
negocjacje z instytucjami finansującymi; b) doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnych, 
księgowo – podatkowym, osobowym, finansowym i marketingowym; c) doradztwo kluczowe w 
zakresie m.in.: zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), zakładania podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem 
różnorodnych form prawnych i typów), rejestrowania działalności PES, zewnętrznego 
finansowania PS i PES, prowadzenia działalności statutowej PES 

➢ Szkolenia dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych: a) cykl szkoleń „ABC Ekonomii 
Społecznej” – ekonomia społeczna jako pomysł na własną działalność, źródła finansowania, 
działalność społeczna, aspekty formalno-prawne działalności społecznej; b) szkolenia/kursy 
zawodowe – zakres tematyczny i rodzaj wsparcia zależny od indywidualnych, zdiagnozowanych 
potrzeb uczestników. 

➢ szkolenia dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej mające na celu wzmocnienie 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, 
nowych obszarów działań oraz wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej 

➢ wsparcie finansowe dla nowopowstałych, jak i istniejących podmiotów ekonomii społecznej w 
formie dotacji na utworzenie stanowiska. Dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych 
zakłada się przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej, na rzecz sfinansowania 
podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie 
działania. Wsparcie pomostowe w formie finansowej udzielane jest po spełnieniu określonych 
wymogów. 

Opracowanie własne Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie informacji dostępnych w ofercie OWES na stronach www
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Wartości wybranych wskaźników osiągniętych przez OWES   

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, jako jednostka koordynująca działania na rzecz 

ekonomii społecznej w regionie, a także strona opiniująca działalność OWES na Dolnym 

Śląsku (zgodnie ze ścieżką audytu akredytowanych OWES), agreguje informacje na temat 

bieżącej działalności OWES. Zgodnie z przyjętymi zasadami sprawozdawczości  

w 2018r. OWES przekazywały w I połowie roku 2018 informacje kwartalnie, natomiast  

w drugim półroczu, jako podsumowanie całego roku, wraz z informacjami odnośnie 

osiągniętych wskaźników zawartych w Krajowym i Regionalnym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. OWES na bieżąco  realizują działania w trzech modułach wsparcia tzn. 

usług animacji, usług rozwoju ekonomii społecznej, skierowane do nowopowstałych 

przedsiębiorstw społecznych oraz usług wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw 

społecznych. W zakresie animacji odbywały się spotkania oraz wizyty studyjne, zarówno na 

terenie województwa dolnośląskiego, jak i poza jego granicami. OWES realizowały 

kompleksowe działania, dostosowane do potrzeb uczestników m.in. dla grup inicjatywnych 

chcących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, jak również istniejących PES, a także 

społeczności lokalnych, Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych 

samorządów. W ramach usług wsparcia ekonomii społecznej w 2018r. na terenie 

województwa powstały w sumie 30 nowe podmioty (spółdzielnie socjalne, fundacje, 

stowarzyszenia, spółki non-profit), z których 28 otrzymało dotacje na utworzenie miejsc 

pracy. Przedstawiciele wszystkich ww. podmiotów zostali objęci kompleksowym wsparciem, 

które ma zapewnić docelowo trwałość funkcjonowania podmiotu oraz stabilność miejsc 

pracy. W 2018r. OWES udzieliły wsparcia finansowego w postaci dotacji i finansowego 

wsparcia pomostowego na łączną kwotę 4 060 266,62 zł, co podsumowując okres 2016-2019 

daje w sumie kwotę  6 370 292,01 zł. 

 

W roku 2017 podmioty wspierane przez OWES z subregionu wrocławskiego  

i m. Wrocław, zarówno nowopowstałe jak i istniejące, współpracowały w zakresie sprzedaży 

produktów bądź usług z 71 firmami. Ponadto, jak wykazało badanie przeprowadzone przez 

OWES, nie tylko firmy stanowiły liczną grupę kontrahentów. Co najmniej 24 PS/PES oraz  

7 samorządów dokonywało zakupów produktów w podmiotach wspartych dotacyjnie przez 

OWES. Badania za rok 2018 będą realizowane w lutym 2019r., ale ze wstępnych informacji 

wynika, że w roku 2018 ww. współpraca realizowana była na podobnym poziomie. Z kolei  

na terenie subregionu legnicko-głogowskiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego powstało 

kolejnych 10 spółek non-profit, co zwiększyło ich liczbę do 14 na terenie województwa. 

OWES oprócz działań podejmowanych w ramach projektów z działania 9.4 realizowały wiele 

przedsięwzięć wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej, lokalnym samorządem oraz 

DOPS. Warto tu wspomnieć chociażby o podjętej w roku 2018, partnerskiej współpracy 

projektowej podmiotu prowadzącego OWES z JST. W ramach projektu pn. „Świdnickie 

Jaskółki”, realizowanego w partnerstwie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Gminą 

Miasta Świdnica uruchomionych zostanie 20 mieszkań wspomaganych i treningowych, które 
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powstaną w Świdnicy w remontowanym budynku i będą służyć osobom niesamodzielnym, z 

niepełnosprawnością, starszym, wychodzącym z bezdomności i innych kryzysów. 

 

Rezultaty działalności OWES w 2018r. znajdują się w poniższych zestawieniach 

tabelarycznych i wykresach. 

  
Tabela 4. Wybrane wskaźniki założone w ramach projektów RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 A. Wsparcie 
gospodarki społecznej osiągnięte przez OWES 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
dla wszystkich 
subregionów 
osiągnięta od 

1.06.2016  
do 31.12.2017 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały 

założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 57 64 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  61 88 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, 

wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy 

nowopowstałych podmiotów) 
96 128 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności 

OWES  
20 25 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik 

dotyczy podmiotów istniejących) 
37 38 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
320 227 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym 

wsparciem w programie 920 604 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 
133 164 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
*przy założeniu, że za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, istniejące w przedsiębiorstwie społecznym nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 12 m-cy.   
 

Tabela 5. Wybrane wskaźniki z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
dla wszystkich 
subregionów 
osiągnięta od 

1.06.2016  
do końca 2017r. 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 
 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych na podstawie 

umowy o pracę i umów cywilnoprawnych 133 164 

Liczba PES i osób (z tych PES) przeszkolonych z zakresu pozyskiwania  i 

zarządzania: środkami publicznymi i prywatnymi, działalnością statutową 

odpłatną i gospodarczą.    

170 osób  

24 podmiotów 

243 osoby 

122 podmioty 
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Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób 

korzystających z instytucji rynku pracy, pomocy społ. i PES   117 148 

*Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych 

przekazywanych dla PES   
2 310 025,39 zł 4 060 266,62 zł 

Liczba osób korzystających z różnych form edukacji  
1203 1001 

Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych 
54 101 

Liczba mediów na Dolnym Śląsku, które pisały lub współpracowały  z PES   
10  

Liczba osób kierujących PES przeszkolonych w zakresie zarządzania PES  
22 12 

Liczba decydentów z administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ES  
98 66 

Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty 

wspierające ES, liczba wspólnie realizowanych działań/ projektów/ inicjatyw przez 

podmioty wspierające PES, liczba umów o współpracy pomiędzy instytucjami 

wspierającymi PES 

19 3 

Liczba różnorodnych usług (doradczych, marketingowych) wspierających PES  
95 525 

Liczba liderów ES objętych wsparciem 
108 92 

Wzrost jakości usług i produktów PES 
8 4 

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy 
6 6 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES oraz dane z dzialań DOPS (2017-2018) 
* we wskaźniku określono wysokość środków przekazanych w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego przez OWES. Nie 
zostały natomiast uwzględnione środki przekazane PES w ramach Funduszu Pożyczkowego dla PES, udzielanych  
w województwie dolnośląskim przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.  

 
Tabela 6. Wybrane wskaźniki z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
dla wszystkich 
subregionów 
osiągnięta od 

1.06.2016  
do końca 2017r. 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 
 

Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych dofinasowań   
133 164 

Liczba nowych podmiotów PES założonych w wyniku działalności OWES   32 30 

Liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęły 

prowadzić działalność gospodarczą      
3 34 

Liczba partnerstw, w które zaangażowane są OWES 8 8 

Liczba PES,  w których wdrożono Program rozwoju 8 1 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
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a. Subregion wrocławski i m. Wrocław 
 

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
Partner:  
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  

 
Tabela 7. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion wrocławski i m. 
Wrocław)  

Wskaźnik 

Wartość osiągnięta  
w terminie od 

1.06.2016  
do 31.12.2017 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały 

założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 25 13 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  22 22 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, 

wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy 

nowopowstałych podmiotów) 
22 26 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności 

OWES  
7 3 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych  (wskaźnik 

dotyczy podmiotów istniejących) 
13 12 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
94 63 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym 

wsparciem w programie 115 128 

*Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
35 38 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
*przy założeniu, że za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, istniejące w przedsiębiorstwie społecznym nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 12 m-cy.   
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Wykres 2. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion wrocławski i m. 

Wrocław) 

 

 
Jednym ze wskaźników wykazanych powyżej jest liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. Wskaźnik 
ten określa liczbę miejsc pracy utworzonych w nowopowstałych podmiotach przy wsparciu 
OWES. W tabeli 8 zestawiono podmioty utworzone w roku 2018 w ramach wsparcia OWES.  
 
Tabela 8. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotację  na utworzenie miejsc pracy - 
subregion wrocławski i m. Wrocław  

Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, zakres 

działalności 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"RATYŃ DO USŁUG" 

ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław 
https://www.facebook.com/ratyn.do.us
lug/  
biuro@ratyn.pl  
 

Usługi czyszczenia i prania tekstyliów; 
usługa czyszczenia i sprzątania klatek 
schodowych wykonywana na rzecz 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz 
indywidualnych właścicieli budynków 
wielolokalowych; mycie nagrobków, prace 
porządkowe na cmentarzu; usługa 
sitodruku. 

https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
mailto:biuro@ratyn.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
WROCBUD 

Gądów 17 B, 55-080 Gądów 
biuro@wrocbud.pl  

Przygotowanie terenu pod budowę 

FUNDACJA ROZWOJU 

KULTURY "FOTOTONY" 

ul. Plac Zwycięstwa 7, 55-120 Oborniki 
Śląskie 
magdalena.maciolek@gmail.com  

Działalność fotograficzna i w zakresie 
nagrań dźwiękowych i muzycznych 

FUNDACJA ŚWIADOMI 
 
Ul. Białowieska 3/7A, 54-234 Wrocław 
kostrzewa.marta@gmail.com  

Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, 
Usługi edukacyjne, warsztaty, konsultacje, 
wizyty domowe. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„ZAKWAS” 

ul. Ignacego Daszyńskiego 68 /6, 50-310 
Wrocław 
dominika.kulczynska@gmail.com  

Produkcja ceramicznych wyrobów 
stołowych i ozdobnych, artystyczna 
działalność twórcza 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES. 

b. Subregion wałbrzyski 

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Forum Aktywności Lokalnej 
Partner:  
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Tabela 9. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion wałbrzyski) 

Wskaźnik 

Wartość 
osiągnięta  

w terminie od 
1.06.2016  

do 31.12.2017 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia 

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 13 33 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  15 42 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych 

w definicji przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy nowopowstałych 

podmiotów) 
20 29 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES  6 8 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności 

OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik dotyczy podmiotów 

istniejących) 
18 8 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
77 12 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym 

wsparciem w programie 430 205 

*Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
38 37 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
*przy założeniu, że za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, istniejące w przedsiębiorstwie społecznym 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy.   
 

mailto:biuro@wrocbud.pl
mailto:magdalena.maciolek@gmail.com
mailto:kostrzewa.marta@gmail.com
mailto:dominika.kulczynska@gmail.com
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Wykres 3. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion wałbrzyski) 

 
 
Jednym ze wskaźników wykazanych powyżej jest liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. Wskaźnik 
ten określa liczbę miejsc pracy utworzonych w nowopowstałych podmiotach przy wsparciu 
OWES. W tabeli 10 zestawiono podmioty utworzone w roku 2018 w ramach wsparcia OWES.  
 
Tabela 10. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy- 
subregion  wałbrzyski w roku 2018 

Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, zakres 

działalności 

PRALNIA MEKERSPACE 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

ul. Główna 23/, 58-350 Sokołowsko 
www.pralniasokolowsko.pl 
kontakt@pralniasokolowsko.pl  
 

Produkcja płyt wykonywanych na bazie 
drewna tzw. peg board 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
NASZE WSPARCIE 

ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych 
 

Pomoc społeczna dla osób  
w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych, wynajem  
i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń 
oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

http://www.pralniasokolowsko.pl/
mailto:kontakt@pralniasokolowsko.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ZIELONY ZAKĄTEK 

ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych 
 

Demontaż wyrobów zużytych, odzysk 
surowców z materiałów segregowanych, 
działalność związana z zagospodarowaniem 
terenów zielonych 

NON PROFIT HETMAN 
SP.ZO.O. 

ul. Hetmańska 80c, 58-316 Wałbrzych 

agniesiula85@wp.pl     

Świadczenie usług turystycznych, promocja 
i rozwój turystyki, powstawanie nowych 
produktów  
i atrakcji turystycznych 

NON PROFIT "INKUBATOR 
POMYSŁÓW" SP. Z O.O. 

ul. Ludwiga van Beethovena 10, 
Wałbrzych 
inkubatorpomyslownp@gmail.com  

Wyposażenie sprzętu budowlanego, prace 
ziemne z usługą koparki, wykonywanie 
usług budowlanych 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
SPOŁECZNE 7NIEBO SP. Z 
O.O. 
 

pl. Marceliny Darowskiej 1, Wałbrzych  

7niebo.walbrzych@gmail.com Usługi krawieckie 

NON PROFIT MARMEST 
SP. Z O.O. 

ul. Wesoła 6/7, Czarny Bór 

 

Usługi w zakresie naprawy samochodów 
ciężarowych oraz sprzedaż części związana 
z prowadzonymi naprawami. Dodatkowo 
przedmiotem działalności będzie produkcja 
i sprzedaż oraz naprawa i odsprzedaż 
używanych kontenerów na gruz. 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES. 

 

c. Subregion legnicko-głogowski 

 
Legnicko- głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
Partner:  
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego 
 
Tabela 11. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion legnicko-
głogowski) 

Wskaźnik 

Wartość 
osiągnięta  

w terminie od 
01.06.2016  

do 31.12.2018 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 
 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co 

do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 14 10 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  19 16 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w 

definicji przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy nowopowstałych podmiotów) 29 43 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES  3 4 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności 

OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik dotyczy podmiotów 
5 6 

mailto:agniesiula85@wp.pl
mailto:inkubatorpomyslownp@gmail.com
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istniejących) 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
77 35 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym wsparciem 

w programie 264 79 

*Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
34 50 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
*przy założeniu, że za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, istniejące w przedsiębiorstwie społecznym 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy.   
 
Wykres 4. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion legnicko-
głogowski)  

 
 

Jednym ze wskaźników wykazanych powyżej jest liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. Wskaźnik 
ten określa liczbę miejsc pracy utworzonych w nowopowstałych podmiotach przy wsparciu 
OWES. W tabeli 12 zestawiono podmioty utworzone w roku 2018 w ramach wsparcia OWES.  
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Tabela 12. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy – 
subregion legnicko-głogowski w roku 2018 

Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, zakres 

działalności 

BUDRENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica 

gklegnica@interia.pl  

Wyposażenie sprzętu budowlanego, praca 
ziemne z usługą koparki, wykonywanie 
usług budowlanych 

ECO OFFICE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Szwoleżerów 6, 59-220 Legnica Odzysk surowców z materiałów 
segregowanych 

FUNDACJA EDUKACJI I 
ROZWOJU 

ul. Stefana Okrzei 10, 59-220 Legnica Badanie rynku i opinii publicznej 

FUNDACJA KARATE 
ARASHI 

ul. Lotnicza 30/4, 59-220 Legnica 
arashilegnica@gmail.com  

Prowadzenie zajęć karate dla różnych grup 
wiekowych 

FUNDACJA NORPAL 

ul. Złotoryjska 65/3, 59-220 Legnica 
http://norpal.pl/ 
norbert@norpal.pl  
 

Organizacja wydarzeń ; Zarządzanie 
projektami (CSR, prowadzenie projektów 
społecznych); Konsulting (doradztwo w 
zakresie CSR, zakładania organizacji NGO) 

 
HOTEL MAX CHOJNÓW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

ul. Katedralna 2, 59-225 Chojnów 

maxhotel@interia.pl  Usługi hotelarskie wraz z restauracją 

 
LEGNICKIE CENTRUM 
ROZWOJU SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

ul. Michała Drzymały 8 

59-220 Legnica 
Pomoc osobom w podeszłym wieku i 
osobom niepełnosprawnym 

 
M&M 4'U SPÓŁKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIA 
 

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 6/3 
59-220 Legnica 
mm4u.raczka@gmail.com  
 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
samochodów osobowych i furgonetek, 
branża rozrywkowa 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
LUX 

Księgnice 14, 59-300 Lubin 
Specjalistyczne sprzątanie budynków i 
obiektów przemysłowych oraz usługi 
opiekuńcze 

FUNDACJA TU I TERAZ 
ul. Okrzei 10, 59-216 Kunice 
orlowskabeata@interia.pl  

Organizacja happeningów i animacji, 
Nauka języków obcych. 
Biofeedback 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES.  

 
 
 
 
 

mailto:gklegnica@interia.pl
mailto:arashilegnica@gmail.com
http://norpal.pl/
mailto:norbert@norpal.pl
mailto:maxhotel@interia.pl
mailto:mm4u.raczka@gmail.com
mailto:orlowskabeata@interia.pl
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d. Subregion jeleniogórski 
 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
Partner:  
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego 
 
Tabela 13. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion jeleniogórski) 

Wskaźnik 

Wartość 
osiągnięta w 
terminie od 
1.06.2016  

do 31.12.2017 

Wartość 
osiągnięta  

w roku 2018 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co 

do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 5 8 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  5 8 

*Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w 

definicji przedsiębiorstwa społecznego (wskaźnik dotyczy nowopowstałych podmiotów) 25 30 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES  4 10 

*Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności 

OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik dotyczy podmiotów 

istniejących) 
1 12 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
72 117 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym wsparciem 

w programie 111 192 

*Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
26 39 

Dane zebrane na odstawie informacji przekazywanych przez OWES 
*przy założeniu, że za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, istniejące w przedsiębiorstwie społecznym 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy.   
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Wykres 5. Wartości niektórych wskaźników projektowych osiągniętych przez OWES (subregion jeleniogórski) 

 
 
Jednym ze wskaźników wykazanych powyżej jest liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego. Wskaźnik 
ten określa liczbę miejsc pracy utworzonych w nowopowstałych podmiotach przy wsparciu 
OWES. W tabeli 14 zestawiono podmioty utworzone w roku 2018 w ramach wsparcia OWES.  
 
Tabela 14. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc pracy- 

subregion jeleniogórski w roku 2018 

Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

FUNDACJA WORK FOR 
WORK 

Pl. Ratuszowy 17/18, lok 2, 58-500 Jelenia 

Góra 

sylwiakoperek@gmail.com  

Produkcja ciast i lodów 
naturalnych na bazie zdrowych 
składników bez konserwantów i 
wzmacniaczy smaku. Produkty 
dostarczane są do kawiarni, 
lodziarni, innych placówek 
gastronomicznych. 

FUNDACJA INICJATYW 
DLA WSZYSTKICH 
POKOLEŃ "NAPRZECIW" 

ul. Leona Wyczółkowskiego 17, 58-500 

Jelenia Góra 

Działania na rzecz osób w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym niepełnosprawnych 

mailto:sylwiakoperek@gmail.com
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Zbyszekmusial1@gmail.com  w obszarze przygotowania do 
wykonywania pracy zawodowej, 
zdobywania doświadczenia oraz 
kwalifikacji zawodowych, 
zatrudnienia, wspomagania w 
zatrudnieniu. 

LANCZOWNIA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIAŁNOŚĆIĄ  

ul. Grunwaldzka 72, 58-506 Jelenia Góra 

dorpuc@gmail.com  

 

Działalność produkcyjno-usługową 
polegającą na przygotowywaniu 
posiłków i ich dostarczaniu do 
klienta - sprzedaż usług 
cateringowych – dania 
śniadaniowe/lunchowe 
dostarczane do miejsca pracy  

FUNDACJA ŚW. 
KRZYSZTOFA  

ul. Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski 

K.Krzyk@op.pl  

Noclegi -  obecnie  w standardzie 
hostelowym. Kuchnia zdolna 
obsłużyć gości hotelu oraz 
catering.  

FUNDACJA IM. ŚW. 
AGNIESZKI PATRONKI 
DZIECI 

ul. Żytnia 2, 59-600 Lwówek Śląski 

steplewskaagnieszka@gmail.com  

Działalność usługowa w zakresie 
opieki i edukacji dzieci od 1-go 
roku życia do lat 3 "Klub Malucha" 
oraz aktywne działanie na rzecz 
osób wykluczonych społecznie. 

FUNDACJA MAGIC ROOM Ul. Stanisława Wyspiańskiego 87, 58-500 

Jelenia Góra 

fundacjamagicroom@gmail.com  

Tworzenie niepowtarzalnych 
meblowych produktów 
drewnianych oraz sprzedaż tych 
produktów poprzez sklep 
internetowy na terenie Polski i 
Europy. 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES. 
 
 

B. Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) 

 

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany dnia 22 lutego 2016 r.  

w drodze Uchwały Nr 1840/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

Do zadań Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej należy m.in.: 

▪ opiniowanie corocznych raportów z realizacji Programu, w tym ocena stopnia osiągania 

celów Programu 

▪ inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, 

prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji  

i rozwoju ekonomii społecznej  

▪ promowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej 

▪ wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

W skład Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2018r. wchodziły 

następujące osoby: 

1) Arkadiusz Czocher, Forum Aktywności Lokalnej 

mailto:Zbyszekmusial1@gmail.com
mailto:dorpuc@gmail.com
mailto:K.Krzyk@op.pl
mailto:steplewskaagnieszka@gmail.com
mailto:fundacjamagicroom@gmail.com
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2) Bogusław Gałka, Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta Koło Jeleniogórskie 

3) Witold Gałuszka, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

4) Jadwiga Góralewicz, Wrocławskie Centrum Integracji 

5) Ewa Grzebieniak - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

6) Mirosława Hamera - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

7) Marek Karaś - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

8) Piotr Klag - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

9) Mariusz Kołodziej - Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Mirosław 

Jankowski - zastępca 

10) Aleksandra Kondracka - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

11) Tadeusz Kupczak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 

12) Maria Lewandowska-Mika - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

13) Izabela Łuków - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

14) Zenon Matuszko - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

15) Irena Nowak - Związek Pracodawców Dolnego Śląska 

16) Agnieszka Piątkiewicz - Wojewódzka Rada Zatrudnienia 

17) Waldemar Weihs - Fundacja "Merkury" 

18) Sławomir Wieteska - Fundacja "Jagniątków" 

19) Ewa Wójcik - Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

20) Czesława Żebrowska - Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

W roku 2018 DKRES spotykał się czterokrotnie. Na spotkaniach omawiane były bieżące 

kwestie dotyczące m.in.: 

➢ Konsultowania dokumentów strategicznych m.in. aktualizacji Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

➢ Dokumentów programowych tj. wspólny dla województwa Regulamin  

udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie nowego 

miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź  

w podmiocie ekonomii społecznej oraz udzielania wsparcia pomostowego 

➢ Ogólnopolskiej listy Przedsiębiorstw Społecznych 

➢ Regionalnego sieciowania podmiotów ekonomii społecznej 

➢ Kluczowych sfer rozwoju w województwie dolnośląskim 

➢ Ewaluacji prac Komitetu dot. metod zbierania uwag w ramach konsultacji 

dokumentów strategicznych 

➢ Aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

dolnośląskim  

➢ Rekomendacji dot. rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. 

 

W ramach konsultacji dokumentu pn. Porozumienie Gmin Sudeckich, Komitet zwracał uwagę 

na to, aby podczas planowania procesu zbierania uwag uwzględnić również rekomendacje 

DKRES i włączyć w proces konsultacji również przedstawiciela Komitetu. Członkowie 
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Komitetu wielokrotnie sygnalizowali jak ważne jest, aby tematyka ekonomii społecznej 

obecna była we jak największej liczbie dokumentów zarówno na szczeblu regionalnym, 

krajowym jak również Unijnym. 

Członkowie Komitetu omawiali propozycję zmian, szczególnie w zakresie wskaźników 

zawartych w obowiązującej wersji  RPRES oraz formułowali zapisy rekomendacji dotyczących 

kierunków rozwoju dolnośląskiej ES.  

 

Komitet podsumowując rekomendacje z 2017r. zauważył, że wiele realizowanych w ramach 

projektów OWES i DOPS działań warto byłoby kontynuować jak np. indywidualne doradztwo 

dla JST z zastosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, które 

świadczone było przez cały 2017-2018r. W 2018r. zaobserwowany został trend wzrostowy  

w zakresie podniesienia świadomości JST dot. stosowania klauzul społecznych w zlecaniu 

usług podmiotom ekonomii społecznej, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu liczby 

JST, które takie klauzule (przy wsparciu DOPS i OWES) zastosowało. Członkowie Komitetu, 

reprezentujący również OWES, kładli duży nacisk na możliwość rozszerzenia ich wsparcia, 

szczególnie animacyjnego, również na inne subregiony województwa, tak aby sieciowanie 

PES mogło mieć charakter branżowy a nie tylko terytorialny. Uwagi Komitetu zostały 

uwzględnione w Tabeli nr 15. 

 

Na Dolnym Śląsku w 2018r. odbyło się wiele wydarzeń zainicjowanych przez podmioty, które 

wchodzą w skład Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej lub grup roboczych. Spotkania, 

konferencje, fora, targi związane były przede wszystkim z promowaniem ekonomii 

społecznej i społecznych dostawców oraz wymianą doświadczeń i wiedzy. Były to m.in. 

• IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej,  

• II Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu,  

• Targi Organizacji Pozarządowych m.in. w Jeleniej Górze i Żmigrodzie, Wrocławiu, 

• Biznes mixer we Wrocławiu,  

• Finał Akademii BiznES Class,  

• Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

• Forum Pomocy Społecznej 

• II Targi Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Bolesławcu i wiele innych. 

 

Natomiast wsparcie szkoleniowe, animacyjne, dotacyjne na tworzenie miejsc pracy  

w nowopowstałych i istniejących podmiotach ekonomii społecznej, realizowane sukcesywnie 

przez OWES przyniosło wymierne efekty w postaci zwiększenia liczby osób zatrudnionych  

w przedsiębiorstwach społecznych na umowę o pracę/cywilno-prawną o kolejne 164. 

 

Przy Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2018r. kontynuowane były prace  

w 4 grupach roboczych: ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, ds. reintegracji, ds. 

promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu. W 2018r. skład grup uległ 

zmianie i obecnie członkami grup są przedstawiciele następujących instytucji: 
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a) grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz; 

Urząd Miejski w Trzebnicy; 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej; 

ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna; 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej; 

Spółdzielnia Socjalna "PASJA"; 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

 

b) grupa robocza ds. reintegracji  

Fundacja Merkury; 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa; 

Fundacja Eudajmonia; 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

UMWD, Departament Spraw Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych; 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach; 

Wrocławskie Centrum Integracji. 

Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu; 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie 

 

c) grupa robocza ds.  promocji i współpracy z biznesem  

Objectivity Bespoke Software Specialist Sp. z o.o; 

Fundacja Dom Pokoju; 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO; 

Fundacja Opieka i Troska; 

Zachodnia Izba Gospodarcza; 

Fundacja Imago; 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; 

UMWD, Departament Spraw Społecznych, Wydział Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

Uniwersytet Wrocławski 

 

d) grupa robocza ds. aktualizacji planu 

Fundacja Jagniątków; 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej;  

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej;  
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Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

Wrocławskie Centrum Integracji; 

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

Grupy robocze działające przy Komitecie spotykały się w sumie 16 razy (4 spotkania każda  

z grup). Różnorodność podmiotów uczestniczących w  pracach grup pozwoliła na podejście 

do podejmowanych tematów wielopłaszczyznowo z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

interesariuszy i w wielu obszarach problemowych. Praca grup oparta była  

na  doświadczeniach i wiedzy członków, którzy pracowali nad rozwiązywaniem bieżących 

kwestii dotyczących m.in.  

a. wypracowywania nowych pomysłów w zakresie zwiększenia wiedzy nt. ekonomii 

społecznej wśród biznesu i środowiska akademickiego,  

b. ewaluacją projektów realizowanych z biznesem i generowaniem nowych pomysłów, 

c. rozwojem platformy kupujespolecznie.pl 

d. popularyzacją społecznie odpowiedzialnych zamówień wśród JST i współpracą w tym 

zakresie z OWES 

e. analizą założeń dokumentów m.in. ustawy Za Życiem, o rehabilitacji społecznej  

i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Programu Dostępność Plus 

f. weryfikacją wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 

monitorowaniem jego realizacji. 

 

C. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023 zakłada, że na poziomie 

regionalnym samorząd województwa, za pośrednictwem ROPS, koordynować będzie prace 

interesariuszy nad wyznaczeniem kierunków rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, a także 

nad zapewnieniem efektywnego i komplementarnego wsparcia dla PES między innymi  

w zakresie podnoszenia jakości ich usługi produktów, zwiększania rozpoznawalności, 

sieciowania, wzmacniania udziału w kreowaniu i realizacji polityki społecznej na poziomie 

lokalnym. 

 

W województwie dolnośląskim, podstawowe kierunki działań zostały określone najpierw  

w Wieloletnim regionalnym  planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia  

w województwie dolnośląskim (2012–2020), a później po weryfikacji Regionalnym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. W roku 2018 podczas spotkań grupy  

ds. aktualizacji planu trwały intensywne prace nad weryfikacją zapisów RPRES,  

w szczególności w zakresie wskaźników w nim zawartych oraz zapisów dokumentów 

strategicznych, aktualizowanych w 2018r. na poziomie ogólnopolskim.  
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W roku 2018 w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie 

dolnośląskim” zostało zrealizowanych szereg działań sprzyjających  wzmocnieniu potencjału 

PES, wzmocnieniu współpracy pomiędzy OWES, tworzeniu korzystnych warunków do 

ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz podniesienia wiedzy na temat ekonomii 

społecznej. Zostały zrealizowane następujące działania: 

 

➢ 3 spotkania sieci OWES, w tym jedno dwudniowe  

➢ Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli CIS, KIS  

➢ Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli CIS, KIS  

➢ Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich ZAZ i WTZ 

➢ Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej 

➢ Dwudniowe spotkanie sieci na rzecz reintegracji w zakresie współpracy samorządów  

z Centrami i Klubami Integracji Społecznej 

➢ Spotkanie dot. współpracy samorządów z organizacjami działającymi na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami 

➢ Spotkanie dot. współpracy samorządów z Zakładami Aktywności Zawodowej  

i Warsztatami Terapii Zajęciowej 

➢ 3 spotkania w ramach weryfikacji działań marketingowych certyfikowanych PES 

➢  Doradztwo indywidualne dla JST z ekspertami zamówień publicznych i rozwoju 

ekonomii społecznej 

➢ BIZnES Mixer  

➢ Spotkania w ramach platformy współpracy na rzecz ekonomii społecznej z 

przedstawicielami uczelni wyższych i biznesu 

➢ 2 warsztaty dot. budowania współpracy PES z biznesem  

➢ 2 spotkania Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Znaku Zakup Prospołeczny. 

Przyznane zostały 4 certyfikaty Znaku „Zakup Prospołeczny”  

➢ 2 dwudniowe wizyty studyjne (Częstochowa, woj. łódzkie) 

➢ 2 jednodniowe wizyty studyjne (Bielawa i Strzelce Opolskie) 

➢ Konferencja dla przedstawicieli powiatu trzebnickiego w ramach współpracy 

podmiotów ekonomii społecznej z JST 

➢ Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej 

➢ Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

➢ Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w roku 2017 

➢ Portal ekonomii społecznej www.kupujespolecznie.pl  

 

W roku 2018 do projektu przystąpiło 67 nowych podmiotów, co oznacza, że w latach 2017-

2018 ze wsparcia skorzystało 261 podmiotów. W sumie w latach 2017-2018 ze wsparcia 

projektowego skorzystało ponad 700 osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej, 

jednostki samorządu terytorialnego, biznes oraz uczelnie.  

Istotnym elementem z punktu widzenia rozwoju, sprzedaży produktów i łączenia zasobów 

było zainicjowanie sieciowania i ekonomizacji Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. W wyniku przeprowadzonych w 2018r. spotkań sieciujących 

http://www.kupujespolecznie.pl/
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zdiagnozowane zostały zasoby i potrzeby PES w obszarach zdolności produkcyjno-

usługowych, sprzętowych, posiadanych narzędzi promocyjno-marketingowo-sprzedażowych 

oraz współpracy z dostawcami. W ramach sieciowania powstał produkt w postaci tzw. 

onepagerów, opisujących propozycje sprzedażowe podmiotów w czterech branżach: 

gastronomicznej, tekstylnej, rękodzielniczej oraz poligraficznej.  

 

W roku 2018 kontynuowana była realizacja Akademii BIZnES CLASS w ramach podpisanego  

w grudniu 2017r. porozumienia. W Akademia BIZnES CLASS udział wzięło 8 podmiotów 

ekonomii społecznej z terenu Dolnego Śląska, które we współpracy z mentorami biznesu 

oraz mentorami designu z Akademii Sztuk Pięknych pracowali nad biznesową i wizualną 

stroną swoich produktów i usług. Akademia zakończyła się w czerwcu 2018r. Firmy 

Objectivity, UBS, PwC na zakończenie Akademii nagrodziły podmioty grantami na rozwój w 

wysokości 5 000, 00 zł każdy w 3 kategoriach: za innowacyjność oraz produkt/usługa grant 

otrzymała Fundacja Znacznie Więcej z Wrocławia, a za zaangażowanie Pralnia Makerspace 

Spółdzielnia Socjalna z Sokołowska. Pod koniec 2018r. do grona partnerów projektu 

dołączyła kolejna firma tj. SoftServe Poland. Kolejna edycja Akademii już z początkiem roku 

2019.  

W 2018r. podjęta została również bardziej zintensyfikowana współpraca z wrocławskimi 

uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej  

w środowisku studenckim, w tym uczestnictwa studentów w wydarzeniach i działaniach 

realizowanych przez DOPS na rzecz ekonomii społecznej – w ramach podpisanego 

Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. 

 

Wszystkie powyższe działania nakierowane były na wzmacnianie komplementarności 

różnego rodzaju aktywności podejmowanych na Dolnym Śląsku na rzecz ekonomii 

społecznej. DOPS jako jednostka koordynująca, nie tylko monitoruje realizację programu 

rozwoju ekonomii społecznej, ale również stwarza warunki do wzmacniania współpracy 

pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, JST, instytucjami wspierania ekonomii 

społecznej jednocześnie kładąc duży nacisk na ekonomizację podmiotów i łączenie ich w sieci 

branżowe. 

 

4. Wnioski i rekomendacje 

 

Pakiet Rekomendacji został podzielony na obszary tematyczne, które będą aktualizowane,  

a w miarę pojawiających się potrzeb również poszerzane o nowe zagadnienia, ważne  

z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.  
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Tabela 15. Wnioski i rekomendacje 

Wnioski i rekomendacje 

L.p. Obszary tematyczne Wnioski Rekomendacje 

Instytucje/ 

podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację 

I.  

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej jako główne instytucje 

tworzenia i rozwoju PES i PS na 

Dolnym Śląsku 

 

1. Dolnośląskie OWES w 2018r. kontynuowały działania, 

oferując szereg form wsparcia zarówno dla osób fizycznych 

jak i podmiotów. Z informacji przekazywanych przez OWES 

oraz bieżącego kontaktu wynika, że wsparcie OWES 

realizowane jest w większości założonych przez ośrodki 

obszarach, jednak aktywność w zakresie klastrowania  

i łączenia PES w sieci współpracy oraz działania w zakresie 

wspierania i tworzenia podmiotów reintegracyjnych tj. 

ZAZ, CIS, KIS, WTZ są podejmowane nadal w 

niewystarczającym stopniu. Zasygnalizowanym przez 

OWES problemem w tworzeni sieci branżowych jest brak 

możliwości przeniesienia działań animacyjnych na inne 

subregiony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ważne jest, aby OWES zintensyfikowały działania  

w zakresie łączenia PES w sieci współpracy/klastry oraz w 

zakresie wspierania i tworzenia nowych podmiotów o 

charakterze reintegracyjnym i włączyły się bardziej w 

budowanie sieci regionalnej.   

Należy również zwrócić szczególną uwagę przy 

konstruowaniu kolejnych wytycznych konkursowych RPO 

WD 2014-2020 Działanie 9.4. A, na to, aby dawały szerszy 

wachlarz możliwych form wsparcia w tym w szczególności 

wsparcia pomostowego dla podmiotów istniejących, a 

usługi animacji miały charakter regionalny, tak aby 

sieciowanie mogło odbywać się branżowo a nie tylko 

terytorialnie. 

Konieczne jest położenie nacisku na tworzenie ścieżek 

reintegracji dla osób uczestniczących w działaniach KIS, 

CIS, WTZ, ZAZ. Ścieżki te powinny obejmować nie tylko 

płynne przejście uczestników pomiędzy podmiotami 

reintegracyjnymi (z KIS do CIS oraz z WTZ do ZAZ), ale 

także obejmować współpracę z podmiotami ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi np. poprzez 

realizację praktyk i staży oraz tworzenie miejsc pracy w 

PES oraz zakładanie PES przez osoby opuszczające 

podmioty reintegracyjne po zakończeniu realizacji 

przewidzianej ścieżki wsparcia.  Jak wynika z doświadczeń 

OWES łączenie usług oferowanych przez OWES ze 

 

UMWD, DWUP, DOPS, 

OWES 
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2. Zakres wsparcia OWES określają dokładnie zapisy 

standardów działania OWES, wytycznych i dokumentów 

konkursowych, dlatego też aby świadczyć tak 

kompleksowe wsparcie podmioty prowadzące OWES 

opierają się na działaniach podejmowanych w ramach 

finansowania z RPO WD 2014-2020 Działanie 9.4. A, przy 

jednoczesnej realizacji wielu innych przedsięwzięć  

z różnych źródeł.  

 

 

 

 

 

3. We wszystkich spotkaniach sieciujących zaplanowanych 

w 2018r. udział wzięli przedstawiciele wszystkich 3 

konsorcjów, posiadających Akredytację. 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. 3 OWES 

podpisały umowę o współpracy. 

 

4. Wsparcie OWES w województwie nie jest dostosowane 

w pełni do specyfiki subregionów.  

ścieżkami reintegracyjnymi w obecnych projektach jest 

niemożliwe ze względu na to, że podmiot ekonomii 

społecznej korzystający z dotacji musi przekształcić się w 

Przedsiębiorstwo Społeczne, a to w przypadku już 

istniejących dużych organizacji nastręcza wielu barier. 

Istotne z punktu widzenia realizacji staży jest to, aby 

kwoty zapewniane na stypendia stażowe były na 

odpowiednim poziomie, bo tylko tak można zachęcić do 

wzięcia w nich udziału.  

 

2. Istnieje potrzeba włączenia w działania OWES również 

dodatkowych, źródeł finansowania niż tylko ujęte w 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego i innych programach. Ważnym elementem 

ułatwiającym ten proces byłaby możliwość płacenia 

odbiorcom wsparcia OWES za usługi, a to wymagałoby 

zmian prawnych dopuszczających powiązania finansowe 

szczególnie, że Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

aby zrealizować ważne zadania publiczne i oferować 

szeroki wachlarz usług muszą posiłkować się własnymi 

zasobami finansowymi, a one same są podmiotami non-

profit. 

 

3. Ważne jest, aby współpraca zarówno pomiędzy OWES  

i DOPS, jak również, w szczególności, pomiędzy samymi 

OWES była nadal umacniana. Jest to istotne z punktu 

widzenia dalszego rozwoju ekonomii społecznej  

i wymiany doświadczeń we wszystkich subregionach 

województwa.  

 

 

 

 

4. Potrzebna jest nadal stała i zintensyfikowana 

współpraca DWUP, UMWD, DOPS, OWES w zakresie 
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planowania kolejnych konkursów w ramach regionalnego 

Programu Operacyjnego i pozostałych obszarach wsparcia 

udzielanego zarówno regionalnie jak i lokalnie  

w poszczególnych subregionach.  

II.  

Podmioty ekonomii społecznej o 

charakterze reintegracyjnym (WTZ, 

ZAZ, KIS, CIS) 

 
1. Z analizy sektora podmiotów ekonomii społecznej o 

charakterze reintegracyjnym wynika, że na terenie 
województwa dolnośląskiego liczba podmiotów 
reintegracyjnych jest nadal niewystarczająca. Podmioty 
reintegracyjne działające na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami nie poszerzają zazwyczaj 
swojej oferty o działania na rzecz zatrudnienia poza 
pomiotem reintegracyjnym (ZAZ) lub aktywne działania 
służące aktywizacji zawodowej podopiecznego (WTZ). 
 
Wśród podmiotów reintegracyjnych kierujących swe 
działania do osób bezrobotnych (CIS/KIS) istnieje duże 
zainteresowanie realizacją działań współfinasowanych 
ze środków RPO WD. Około 70% CIS (4 podmioty) oraz 
75% KIS (6 podmiotów) realizuje lub współrealizuje 
zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej 
współfinansując je ze środków europejskich. W 
przypadku WTZ i ZAZ odsetek ten jest znacznie mniejszy 
– żaden dolnośląski ZAZ nie współfinansuje swych 
działań ze środków RPO WD, a jedynie 3 podmioty (6%) 
prowadzące WTZ realizują aktywizację społeczno-
zawodową w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków RPO WD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. W roku 2018 zwiększony został nacisk na tworzenie 
nowych podmiotów reintegracyjnych (zwłaszcza WTZ 
oraz KIS) poprzez zawężenie w ramach 
finansowania/konkursów RPO WD 2014-2020 
powstawania nowych podmiotów o charakterze 
reintegracyjnym do powiatów/gmin, w których brak jest 
danego typu podmiotów reintegracyjnych lub, w których 
zgłoszono, a następnie zweryfikowano zapotrzebowanie 
na tworzenie nowych PES reintegracyjnych. W wyniku 
projektów 9.1.1 Aktywna integracja na terenie 
województwa powstały w 2017 r.3 Kluby Integracji 
Społecznej - w powiecie dzierżoniowskim, wałbrzyskim, 
trzebnickim, Jeleniej Górze a kolejne zostaną utworzone 
we Wrocławiu. Zarejestrowały swoją działalność także KIS 
w Oleśnicy i Świeradowie Zdroju (obydwa prowadzone 
przez OPS). Łącznie na Dolnym Śląsku funkcjonuje 
obecnie 8 KIS, większość finansuje swoje działania ze 
środków RPO WD. 3 CIS (50%) z sukcesem aplikowało o 
środki RPO WD na finansowanie działań w obszarze 
zatrudnienia socjalnego. PSONII koło  
w Dzierżoniowie rozpoczęło starania o utworzenie ZAZ. 
Zbyt mały odsetek WTZ korzysta z możliwości 
poszerzenia, dzięki środkom RPO WD, swojej oferty o 
działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Jest to spowodowane brakiem 
potencjału podmiotów reintegracyjnych do 
samodzielnego przygotowania wniosku aplikacyjnego 
oraz obawą przed podjęciem zobowiązania dotyczącego 
realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów. 
Konieczne jest promowanie dobrych praktyk związanych z 
realizacją projektów w ramach WTZ oraz wsparcie 
podmiotów reintegracyjnych w aplikowaniu o środki  RPO 
WD oraz poszerzenie współpracy z OWES w zakresie 
doradztwa dla podmiotów reintegracyjnych w tym 

 
UMWD, DWUP, DOPS, 
OWES, OPS, PUP, CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ 
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2. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej o 

charakterze reintegracyjnym, zwłaszcza Centrów 
Integracji Społecznej z instytucjami powiązanymi (gł. 
PUP, OPS, OWES) jest niewystarczająca. Ponadto 
podmioty reintegracyjne bardzo rzadko dostosowują 
swoja ofertę do potrzeb sektora ekonomii społecznej. Z 
tego powodu osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym nie podejmują zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii 
społecznej. Prowadzi to do niewykorzystania potencjału 
CIS i KIS w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
mieszkańców Dolnego Śląska 

 
 
 
 
 
 
 
 

obszarze. 
 
B. WTZ wymagają wsparcia w zakresie merytorycznego 
przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów 
np. ze środków RPO WD lub innych funduszy 
zewnętrznych. Ze względu na stałe źródło finansowania 
swych działań (PFRON, samorząd powiatowy) dotychczas 
rzadko sięgały one po środki zewnętrzne, ponieważ 
najczęściej nie posiadają potencjału kadrowego w tym 
zakresie. 
C. Realizacja znacznej ilości działań  ze środków RPO WD 
może stanowić pewne zagrożenie dla stałego, ciągłego 
prowadzenia zajęć reintegracji przez CIS i KIS. Oferta tych 
podmiotów finansowana ze środków UE jest najczęściej 
bardziej urozmaicona od stałej oferty podmiotów 
reintegracyjnych. Podmioty te, po zakończenie realizacji 
projektów musza utrzymać trwałość swych działań, co ze 
względu na brak systemowego finansowania oraz 
sytuacje na rynku pracy może okazać się niezwykle 
trudne.  
 
2. Istnieje konieczność wzmocnienia współpracy z OPS, 
PUP zwłaszcza w obszarze kierowania uczestników do 
reintegracji w CIS. Konieczna jest lepsza współpraca na 
linii OPS-KIS prowadząca do ograniczenia biernych form 
pomocy społecznej. Występują znaczne niespójności i 
dysproporcje pomiędzy czynnymi, a biernymi ścieżkami 
wsparcia. 
Istotne jest także nasilenie działań OWES w zakresie 
współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej 
zatrudniającymi pracowników a CIS-ami i KIS-ami. Ważne 
jest także wykorzystanie w większym stopniu potencjału 
środowiska lokalnego w działania podmiotów 
reintegracyjnych. Powinny one w większym stopniu 
współpracować z PES i PS (przy udziale OWES) w zakresie 
przygotowania uczestników KIS i CIS do podjęcia 
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej np. poprzez 
realizacje staży w PES, szkolenia zawodowe dostosowane 
branżowo do potrzeb PES i PS. 
Należy rozważyć także wykorzystanie przez podmioty 
ekonomii społecznej środków Funduszu Pracy (we 
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3. Prawodawstwo regulujące funkcjonowanie podmiotów 

reintegracyjnych nie jest dostosowane do obecnej 
sytuacji społeczno – gospodarczej i na rynku pracy. 
Uregulowania wymaga m.in. sposób funkcjonowania 
KIS, wysokość świadczenia reintegracyjnego, brak 
ubezpieczenia zdrowotnego uczestników CIS, zasady 
realizacji aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Systemowe czynniki wpływające na pracę podmiotów 
reintegracyjnych CIS i KIS:  
- nieuregulowane jest i brak systemowych rozwiązań w 
zakresie finansowania Centrów i Klubów Integracji 
Społecznej 
- niższe zainteresowanie ofertą Centrum ze względu na 
niewystarczającą wysokość świadczenia integracyjnego 
- ograniczony katalog działań realizowanych w KIS, brak 
narzędzi bezpośredniej motywacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
 

 
4. Od 2016 trwają  prace legislacyjne, których celem ma 

być poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością. 
Przyjęto Rządowy Program „Za życiem” (grudzień 2016) 
oraz Rządowy Program Dostępność Plus. Zmianie uległy 
zapisy Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Trwają 
prace nad ustawami związanymi z dostępnością cyfrową 
i architektoniczną podmiotów publicznych. Podmioty 
reintegracyjne w niewielkim stopniu uczestniczyły w 
konsultacjach ww. aktów (poza zmianami ustawy o 
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
Zmiany na szczeblu krajowym wpłyną niewątpliwie na 
funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (WTZ i 
ZAZ) i mogą przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy ich 
sytuacji społecznej i ekonomicznej. Efekt 
zatrudnieniowy w przypadku ZAZ i WTZ w obecnej 
sytuacji prawnej trudny  jest do osiągnięcia. Założenia 

współpracy z PUP), w celu tworzenia miejsc pracy dla 
absolwentów CIS. 
 
3. Wymagane jest dalsze wzmocnienie sieciowania 
podmiotów reintegracyjnych, w celu wymiany dobrych 
praktyk w prowadzeniu aktywizacji społeczno-
zawodowej, a docelowo przynajmniej częściowego 
ujednolicenia prowadzonych działań. W ramach 
sieciowania CIS i KIS konieczne jest prowadzenie działań 
edukacyjnych w zakresie obowiązujących zasad, 
przepisów i sposobów pracy z osobami najbardziej 
oddalonymi od rynku pracy. 
Reprezentacja CIS i KIS powinna także uczestniczyć w 
pracach nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań do 
prawodawstwa krajowego. W tym celu Dolnośląskie 
Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej powinno 
zintensyfikować swoje działania. 
 
 
 
 
 
4. Podmioty reintegracyjne prowadzące działania na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami powinny elastycznie 
reagować na zmiany w przepisach krajowych i 
wykorzystywać nowe możliwości jakie dają programy 
rządowe. W związku z powyższym konieczne jest 
zacieśnienie współpracy w ramach sieci podmiotów 
reintegracyjnych, wypracowanie wspólnego stanowiska 
do procedowanych zmian prawa oraz stosowania 
wspólnych rozwiązań na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami w oparciu o nowe możliwości 
wynikające z przyjętych Programów rządowych i zmian 
prawnych. 
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systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością 
znacząco odbiegają od rzeczywistości. WTZ miały 
stanowić pierwszy moduł aktywizacji – miejsce w 
którym osoby z niepełnosprawnością w ciągu 3 lat są 
przygotowywane do podjęcia zatrudnienia w 
warunkach chronionych (ZAZ, ZPCh). Ze względu na 
niedostateczna ilość chronionych miejsc WTZ nie 
spełniają takiej roli, a średni czas korzystania z zajęć w 
WTZ wynosi 8-9 lat. Placówki traktowane są jak ośrodki 
wsparcia dziennego (pełniące funkcje opiekuńcze) - 
alternatywa dla środowiskowych domów samopomocy. 
WTZ (zwłaszcza te nie działające w ramach większych 
struktur organizacyjnych) nie posiadają środków 
finansowych na realizacje działań aktywizacyjnych 
dostosowanych do potrzeb podopiecznych i rynku 
pracy.  
ZAZ natomiast traktowane są często jako miejsce 
docelowego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. 
Sposób ich finansowania również nie zachęca do 
zwiększenia rotacji  wśród zatrudnionych 
niepełnosprawnych, a obowiązujące regulacje prawne 
niejednokrotnie uniemożliwiają budowanie ścieżki 
reintegracji. 

 
5. Brakuje spójnego systemu usług wspierających osoby z 

niepełnosprawnością w niezależnym życiu np. 
zatrudnienia wspieranego oraz asystentury osobistej. 
Trenerzy pracy oraz asystenci działają na ograniczonym 
terytorium, a czas i źródła finansowania tych 
programów są ograniczone czasowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Konieczne jest podjęcie działań lobbujących na rzecz 

wdrożenia systemu usług wspierających niezależne 
życie (co najmniej asystentura osobista, trener pracy) 
na szczeblu krajowym, np. poprzez udział w 
regionalnych i krajowych forach, grupach 
branżowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  

Współpraca dolnośląskich JST  

z PES i PS  

 
W 2018 roku DOPS przeprowadził liczne działania 
edukacyjne z udziałem przedstawicieli dolnośląskich JST w 
formach:   
a) indywidualnych i grupowych spotkań doradczych ze 
specjalistami ds. doradztwa oraz ds. społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych (w tym 
konsultacji dotyczących stosowania klauzul społecznych i 
innych preferencji dla PES w zamówieniach publicznych) 
b) doradztwa na rzecz poszczególnych JST w obszarze 

 
W 2019 r. planowana jest kontynuacja działań 
edukacyjnych w zakresie współpracy finansowej JST-PES.  
Zaplanowano m.in.: 
a) działania w ramach wsparcia JST                               
w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, w tym:  
 - seminaria z udziałem praktyków/ekspertów PZP 
- konsultacje indywidualne/grupowe z ekspertem PZP 
- spotkania doradcze 

 

UMWD, DWUP, DOPS, 

OWES, PES i PS, JST 

 

 

 

 

 

 



39 | S t r o n a  
 

konsultacji wpisywania i akcentowania roli ES w 
dokumentach strategicznych gmin/powiatów udzielnych 
przez Eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/LPRES 
c) jedno i dwudniowych wizyt studyjnych (poznanie 
modeli, dobrych praktyk w realizacji współpracy 
finansowej pomiędzy JST, a PES, PS.) 
e) Spotkań grupy roboczej ds. społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
d) współpracy z przedstawicielami OWES w kontekście 
współpracy pomiędzy JST i PES we właściwych dla OWES 
subregionach. 
Ważną formą wsparcia okazują się wizyty studyjne, po 
których rzeczywiście pojawią się nowe pomysły i zawiązują 
nowe inicjatywy (choćby nieformalne) na rzecz ES.  
 
 
 
Wnioski: 
1. Działania edukacyjne w terenie skierowane do 

samorządów objęły sporą część samorządów Dolnego 
Śląska, w tym ich jednostek organizacyjnych 
(przedstawiciele JST stanowią najliczniejszą grupę 
docelową wśród uczestników Projektu).  Można, więc 
stwierdzić, że rokrocznie następuje wzrost wiedzy z 
zakresu znaczenia i roli ekonomii społecznej w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych 
oraz form zlecenia zadań publicznych (także w formie 
społecznie odpowiedzialnych zamówień). W efekcie 
wśród pojedynczych samorządów wzrosło 
zainteresowania tematyką społecznie 
odpowiedzialnych zamówień i stosowania klauzul 
społecznych (DOPS konsultował przetargi z 
klauzulami: zastrzeżoną, zatrudnieniową i 
pracowniczą - w ramach 3 przetargów regionalne PES 
pozyskały zamówienia z JST) oraz społecznie 
odpowiedzialne zamówienia (głównie pozacenowe 
kryteria oceny ofert, ale też zastrzeżenia 
podmiotowe).  
 

2. Podobnie jak w ubiegłym roku, doświadczenia ze 
spotkań m.in. z przedstawicielami JST, pokazały nie 

- dwudniowe wizyty studyjne 
b) konsultacje z zakresu tworzenia lokalnych planów 
rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów 
udziału PES w rozwoju usług społecznych  
c) seminarium eksperckie w obszarze zamówień in-house 
realizowanych przez samorządowe PES,PS 
d) warsztat z praktykiem/ekspertem w obszarze tworzenia 
podmiotów ES przez osoby prawne, w tym przez JST 
e) jednodniowa wizyta studyjna w obszarze rozwoju ES z 
udziałem samorządów  
f) działania związane z ekonomią społeczną w procesach 
rewitalizacji (PZP)   
- seminaria eksperckie dotyczące ekonomii społecznej w 
procesach rewitalizacji  
- jednodniowa wizyta studyjna 
g) spotkania grupy roboczej ds. społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych 
 
1. Jest potrzeba ciągłego edukowania PES w tematyce 
zamówień publicznych, zachęcania PES do rozwijania, 
profesjonalizacji swojej oferty oraz budowania potencjału 
jako potencjalnego wykonawcy-realizatora ZP. Ponieważ 
pojedyncze PES, zajmujące się daną branżą/profesją są 
często rozproszone terytorialne i jest ich niewiele, a co za 
tym idzie mają mały potencjał do realizacji zamówień 
publicznych – należy realizować działania związane  
z klastrowaniem pod kątem branż PES, edukacją  
w zakresie korzyści płynących ze współdziałania  
i kooperatywy.  
Inną sprawą jest budowanie wizerunku PES, jako 
rzetelnego i wiarygodnego partnera dla JST, w tym 
certyfikacja kolejnych podmiotów znakiem jakości Zakup 
Prospołeczny. 
 
 
 
 
 
 
2.Kontytnuowane będą działania edukacyjne, 
konsultacyjne i upowszechniające (działania opisano 
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tyle opór samorządów w stosowaniu klauzul 
społecznych ile nieznajomość oferty PES, niewielką 
liczbę PES, które mają potencjał, aby wykonywać 
„większe” zlecenia wykraczające poza tryb wynikając z 
Ustawy OPP i aktywnie ubiegają sią o takie zlecenia- 
chcą współpracować z JST. Problem pojawia się już na 
etapie szacowania ceny, która powinna być 
oszacowana wśród PES (często wyższa cena), do 
której potrzebna jest grupa podmiotów, które złożą 
propozycje cenowe. Fakt zastosowania klauzuli 
społecznej, lub innej preferencji np. dla spółdzielni 
socjalnej jest tu jedynie kwestią techniczną, 
proceduralną w procesie ubiegania się PES o dany 
rodzaj zamówienia publicznego. Ważna jest tu 
aktywność i operatywność przedstawicieli PES w 
ubieganiu się/ pozyskiwaniu zamówień z JST ponieważ 
leży to głównie w ich interesie.  

 

3. Kluczowa wydaje się być rola OWES w „planowaniu” i 
dotowaniu biznesów społecznych, które są 
ukierunkowane na świadczenie usług/ zakup 
produktów nabywanych przez JST.  
 

4. Z drugiej zaś strony, doświadczenia pokazują nam, że 
np. długo konsultowany przetarg (na prośbę JST) z 
zastosowaniem klauzul zastrzeżonej, zatrudnieniowej, 
pracowniczej, pomimo przygotowanej przez DOPS 
dokumentacji, niezbędnych zapisów, oświadczeń-
może „przekreślić” pojedynczy pracownik, który nie 
jest przekonany, co do słuszności stosowania 
zawężenia podmiotowego (klauzula zastrzeżona) a 
jego rola jest mocno opiniotwórcza i/ lub kluczowa 
(np. pracownik, który techniczne przygotowuje 
przetarg).  
 
 
 

5. Wciąż niewielka jest liczba PES tworzonych przez 
podmioty prawne, w tym spółdzielni socjalnych 
powoływanych przez JST. W 2018 r. została powołana 

powyżej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rekomenduje się podjęcie większej współpracy  
z OWES w zakresie działań skierowanych do  samorządów, 
inicjowanie i realizację wspólnych działań DOPS-OWES-y. 
 
 
4. Tego rodzaju doświadczenia dowodzą, że aby doszło do 
decyzji o wpisaniu klauzul społecznych (tych 
nieobligatoryjnych) w przetarg (pomimo grupy PES 
zainteresowanych realizacją przedmiotu umowy) i 
wstępnej przychylności i władz decydentów oraz 
zaangażowania przedstawicieli DOPS (konsultacji, 
przygotowania propozycji odpowiednich zapisów, 
stworzenia/korekty niezbędnych dokumentów) i OWES 
(kontakt z PES) – nie ma gwarancji, że dojdzie do 
zastosowania preferencji dla podmiotów ekonomii 
społecznej. Niemniej jednak  każda próba „podejścia” i 
próby przeprowadzenia tego rodzaju zamówień jest 
krokiem naprzód i sukcesem. 
 
5. Działania DOPS zaplanowane na 2019 r. zakładają formy 
edukacyjne ukierunkowane na tworzenie PES z udziałem 
samorządów i wsparcie samorządowych PES. Podjęta 
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(uchwały UM Oleśnica i UG Dobroszyce) pierwsza 
spółdzielnia socjalna utworzona przez dwa samorządy 
tj. Oleśnicka Spółdzielnia Socjalna "Razem”, niemniej 
jednak nie jest ona jeszcze wpisana do KRS i z naszej 
wiedzy wynika, że nie rozpoczęła ona jeszcze 
działalności. 
 

6. Rok 2018 był rokiem wyborów samorządowych, 
dlatego zwłaszcza w drugim półroczu, inicjatywy z ES 
zostały „zawieszone”, czy też odroczone na 2019 r. na 
okres powyborczy (ew. zmiany decydentów).  
 

 
 

 
 

7. DOPS współpracuje szczególnie aktywnie z OWES dla 
subregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego w obszarze 
współpracy PES i JST (zapotrzebowanie w subregionie 
na działania uzupełniające w tym obszarze, 
świadczone przez DOPS).  

 
 
Dodatkowe informacje: 
 
Na podstawie danych GUS pozyskanych w 2018 r. 
(najnowsze dane), a dotyczących 2017 r. w ramach 
projektu „Zintegrowany system monitorowania ekonomii 
społecznej” dot. współpracy JST z PES, stwierdzamy co 
następuje:  
- 141 JST wskazało, że w ramach  zamówień publicznych 
udzielonych w 2017 roku zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, których łączna szacunkowa 
wartość przekracza kwotę 30 tys. euro  zastosowało 
przynajmniej jednego z poniższych rozwiązań:  a) klauzulę 
zastrzeżoną na podstawie art. 22 ust. 2 PZP (11 JST, 102 
zamówienia); b) klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 
138p PZP (2 JST, 2 zamówienia); c) klauzulę zatrudnienia 
na podstawie art. 29 ust. 4 PZP (15 JST, 66 zamówień); d) 
aspekty społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 
(131 JST, 1732 zamówienia); e) stosowano aspekty 

zostanie również ściślejsza współpraca z PES w tym 
zakresie.   
 
 
 
 
 
6. Ekonomia społeczna - powoływanie i funkcjonowanie 
PES z udziałem samorządów jest „wrażliwa” politycznie i 
niestety często „kadencyjna”. Niemniej jednak 
doświadczenia z wizyt studyjnych i rozmowy z 
przedstawicielami silnych PES pokazują nam, że PES o 
mocnej, ugruntowanej pozycji i dobrej opinii wśród 
lokalnej społeczności są „odporne” na zmiany 
decydentów. 
 
7. Współpraca będzie kontynuowana i wzmacniania.   
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społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 5 PZP (34 JST, 
309 zamówień), f) aspekty społeczne, o których mowa w 
art. 30a PZP (2 JST, 5 zamówień); g) w trybie rozdziału 6 
PZP (13 JST, 55 zamówień) 
- 8 JST wskazało, że w ramach 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) zastosowało przynajmniej 1 z 
poniższych rozwiązań: a) zamówienia, w których 
stosowano klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 15a 
ustawy o spółdzielniach socjalnych (1 JST, 4 zamówienia), 
b) społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  
z wyłączeniem zamówień, o których mowa w punkcie a) (8 
JST, 320 zamówień) 
 
Zastosowanie aspektów społecznych przez  JST w 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 
roku 2017 zgodnie z PZP. 
 
Ponad 46% JST realizowało przynajmniej 1 działanie 
wspierające sieciowanie organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i 
niewidomych w tym : 
70 JST - Uczestniczyło w wymianie informacji w zakresie 
współpracy ww. podmiotów;  
60 JST Organizowało spotkania służące rozwojowi 
współpracy ww. podmiotów; 
47 JST Prowadziło doradztwa/szkoleń w zakresie 
współpracy ww. podmiotów; 
12 JST realizowało Wsparcie powoływania i 
funkcjonowania partnerstw/klastrów/konsorcjów;  
4 JST realizowało inne działania np. Wspieranie prawne, 
administracyjne i logistyczne; utworzenie  prowadzenie 
„Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” 
 36 JST współpracowało  z co najmniej jednym Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w poniższym 
zakresie:   
20 JST w wymianie informacji o planowanych kierunkach 
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działalności; 11 JST współpracowało przy organizacji 
wydarzeń służących rozwojowi ekonomii społecznej; 9 JST 
wskazało na udział przedstawicieli OWES w szkoleniach 
organizowanych przez jednostkę; 24 JST wskazało, że 
przedstawiciele jednostki brali udział w szkoleniach / 
spotkaniach organizowanych przez OWES; 2 JST wskazało 
na udział przedstawicieli OWES w pracach zespołów / grup 
roboczych powołanych przez jednostkę, 3 JST brało udział 
w partnerstwie na rzecz wsparcia spółdzielni socjalnej. 
Trudności wskazywane przez JST związane z 
zaangażowaniem organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
w realizację zadań publicznych w 2017 r.: 37 JST - brak 
zainteresowania ze strony ww. podmiotów – nie brały 
udziału w ogłaszanych konkursach /postępowaniach; 14 
JST - brak wiedzy o trybach/ procedurach współpracy z 
ww. podmiotami; 11 JST - brak wiedzy o ww. podmiotach 
działających w obszarach zadań publicznych realizowanych 
przez jednostkę; 10 JST - realizacja zadań publicznych 
wyłącznie przez podległe podmioty publiczne; 9 JST - 
niedostateczna wiarygodność ww. podmiotów jako 
wykonawców zadań publicznych; 6 JST - 
Niekonkurencyjność ww. podmiotów - zlecano realizację 
zadań publicznych innym podmiotom (w tym na podstawie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 125 JST 
wypowiedziało się, że nie występowały żadne trudności 

Od 2015 stale wzrasta liczba JST które miały uchwalony 
Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi (2015 r. -154, 2016r. –163, 2017r. -176) 

Informacje dotyczące przeprowadzonych przez Urzędy w 
latach 2016-2017 otwartych konkursów ofert na postawie 
art. 11 ustawy. W 2017 r. liczba ofert  złożonych wynosiła 
5116, w tym 3 przez Spółdzielnie Socjalne) i zostało 
podpisanych 4024 umów (wartość przekazanych środków 
249 472 087 zł. ) 

Zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w roku  2017. złożonych 1254 oferty, z 
czego zostało podpisanych 913 umów (wartość środków 
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przekazanych – 5 280 295 zł)  

Liczba JST, które w strategii rozwoju gminy obowiązującej 
w 2017 r. uwzględniono zagadnienia związane z 
aktywizacją mieszkańców (150 JST), współpracą z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (141 JST), 
rozwojem ekonomii społecznej (90 JST), stosowaniem 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (31 
JST)  

Liczba JST stosowano następujące formy wsparcia 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 
2017: Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych 
warunkach (65), Użyczenie nieruchomości/lokalu (121 ), 
Udostępnienie przestrzeni wspólnej (127), Udostępnianie 
lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, 
pojazdów potrzebnych do wykonywania działalności 
statutowej (134), Pomoc merytoryczna (szkolenia, 
doradztwo) (140), Prowadzenie centrów wsparcia dla 
organizacji pozarządowych (16), Inne (jakie?) m.in.: 
udostępnienie lokalnego czasopisma dla potrzeb 
informacyjnych organizacji, punkt porad prawnych, pomoc 
w organizacji uroczystości, udzielanie Patronatów 
Honorowych  (9). 

IV.  

Współpraca PES z 

Przedsiębiorstwami Społecznymi 

(PS) oraz łączenie się w 

sieci/konsorcja 

 
Inicjowane były działania promujące w zakresie 
zwiększenia współpracy ZAZ i WTZ w kontekście np. 
przepływu uczestników WTZ do ZAZ lub z ww. podmiotów 
do przedsiębiorstw społecznych oraz wspólnego tworzenia 
ofert i łączenia realizacji zleceń. PES reintegracyjne oraz PS 
widzą w łączeniu się w sieci/konsorcja dużą szansę na 
realizację dużych zleceń, przy zapewnieniu kompleksowej 
obsługi klienta.  
 

 
Niezbędne jest dalsza praca nad promowaniem i 
inicjowaniem współpracy pomiędzy PES a PS, szczególnie 
w kontekście łączenia się w sieci/klastry branżowe, bo jak 
wynika z praktyki takie sieci mają największą szansę na 
realizacje wspólnych przedsięwzięć i zwiększanie swoich 
możliwości produkcyjnych, niemniej jednak ważne jest 
promowanie wśród PES również dobrych praktyk, nie 
tylko na przykładach dużych sieci, czy przedsięwzięć, ale 
także tych incydentalnych, małych realizowanych we 
współpracy przy pojedynczych projektach.   
Aby pozyskać klienta biznesowego podmioty 
reintegracyjne, szczególnie Warsztaty Terapii Zajęciowej 
powinny łączyć zasoby nie tylko w ramach współpracy z 
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innymi WTZ, ale również w ramach budowanej 
regionalnej sieci PES skupiającej społecznych dostawców z 
terenu całego Dolnego Śląska. 
 
Ponadto ważne jest podjęcie współpracy  
z Lokalnymi Grupami Działania, które same mają duży 
potencjał, doświadczenie i wiedzę, ale w swoich 
strukturach skupiają często małe podmioty, które 
potrzebowałyby wsparcia od większych partnerów.  
 

V.  

Budowanie powiązań pomiędzy 

nauką, biznesem i ekonomią 

społeczną na poziomie regionalnym 

 

 
1. Współpraca niefinansowa PES, PS z biznesem oraz 
samorządem i uczelniami realizowana jest w coraz 
większym stopniu, dzięki zainteresowaniu firm 
społecznym aspektem ich działalności. W ramach strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) firmy 
współpracują z innymi instytucjami poprzez takie formy 
wsparcia jak wolontariat pracowniczy, kompetencyjny, 
akcje charytatywne, sponsoring i darowizny. Coraz częściej 
jednak realizowane są kompleksowe projekty 
międzysektorowe, oparte na łączeniu zasobów różnych 
instytucji np. projekt Siemacha, Akademia BIZnES CLASS, 
Akademia Lidera Społecznego, Kup plecaka dla dzieciaka. 
Tworzone są grupy robocze, na których eksperci z różnych 
branż i instytucji wymieniają się doświadczeniem (CSR 
WroClub, grupa robocza ds. promocji i współpracy z 
biznesem działająca przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, Grupa Dialogu Społecznego ds. ES i 
CSR). We Wrocławiu odbywają się konferencje o tematyce 
CSR (Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, Konferencja CSR, 
Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, BIZnES 
MIXER, randki biznesowe, na których przedstawiane są 
coraz bardziej złożone i trwałe projekty społeczne, oparte 
na współpracy międzysektorowej). Na wszystkich 
wydarzeniach ogromną uwagę zyskują projekty, które 
realnie wpływają na poprawienie sytuacji osób, które 
doświadczyły trudności życiowych. 
 
2. Współpraca finansowa PES, PS z biznesem nadal 
realizowana jest najczęściej w ramach okolicznościowych, 

 
1. Ważne są dalsze prace nad wspólnym inicjowaniem 
współpracy PES z sektorem prywatnym w ramach m.in. 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz 
mentoringu biznesowego prowadzonego przez biznes dla 
PES, PS (wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą). 
Kontynuowanie Akademia BIZnES CLASS oraz inicjowanie 
nowych złożonych projektów, opartych na współpracy 
wielosektorowej np. HR z zaangażowaniem szkół 
wyższych, instytucji samorządowych z biznesem (wspólne 
projekty zwiększają wzajemne zaufanie pomiędzy 
instytucjami, co wpływa na dalsze formy współpracy). 
Nieodzowne jest prowadzenie przez OWES 
specjalistycznego doradztwa dla PES, PS z zakresu 
przedsiębiorczości i marketingu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zwiększenie zaufania pomiędzy PES i biznesem opartym 
na rzetelnej wiedzy o obu sektorach. 
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jednorazowych zleceń. DOPS uruchomił w roku 2018 
internetowy katalog produktów i usług PES 
(kupujespolecznie.pl), który jest promowany wśród 
różnych instytucji. Wrocław przyjął rozporządzenie, które 
obliguje jednostki samorządu terytorialnego do 
stosowania klauzul społecznych. Firmy natomiast chętniej 
z własnego przekonania chcą kupować produkty 
społecznie odpowiedzialne co jest doskonałą okazją, aby 
wskazać urzędnikom i przedstawicielom firm jakie są 
możliwości zlecania zamówień PES i PS.  

Zwiększenie świadomości i wiedzy biznesu o potencjale 
PES i PS nie tylko w zakresie dotyczącym działalności 
społecznej i integracyjnej, ale również jako podmiotów 
działających w sferze ekonomicznej, wytwarzających 
produkty i świadczących usługi wysokiej jakości. Wsparcie 
przez OWES nowych lub przekształconych PES i PS w 
uruchamianiu produktów i usług z branż, które są 
najbardziej pożądane na rynku, przy równoczesnym 
wyposażaniu lidera w umiejętności dot. zarządzania i 
marketingu. 
Inicjowanie przestrzeni do nawiązywania współpracy 
pomiędzy PES, PS a biznesem poprzez kontynuowanie 
spotkań w ramach randek biznesowych oraz biznes 
mixera, a także nowych form wymiany doświadczeń, 
wiedzy oraz zawierania relacji biznesowych.  

VI.  

Widoczność podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców 

produktów i usług.  

 

Sprzedaż produktów i usług 

świadczonych przez podmioty 

ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym 

 
W 2018r. mocny nacisk został położony na zwiększenie 
rozpoznawalności i widoczności PES w przestrzeni 
internetowej poprzez rozwój portalu kupujespolecznie.pl  
gdzie potencjalni kontrahenci, również biznesowi mogą 
zakupić towary i usługi. Jakość zamieszczanych na portalu 
informacji, ich aktualizacja oraz intuicyjność wyboru 
towarów/ usług na jest na bieżąco aktualizowana i 
weryfikowana, tak aby stanowiła dla wystawiających się 
tam podmiotów punkt wyjściowy do zaprezentowania się 
potencjalnemu kontrahentowi.  
 
 W roku 2018 pogłębiana była praca nad prowadzeniem 
działań zmierzających do poprawy wizerunku i 
widoczności produktów/usług PES, PS poprzez: 
➢ zwiększenie promocji podmiotów certyfikowanych 

Znakiem Zakup Prospołeczny oraz zachęcanie 

dolnośląskich PES o ubieganie się o ten znak jakości; 

➢ dopracowanie strategii marketingowej Znaku Zakup 

Prospołeczny, która jednocześnie będzie wskazówką 

dla wszystkich PES w zakresie promocji i marketingu; 

➢ wsparcie PES i PS w zakresie wiedzy na temat działań 

promocyjnych i marketingowych, szczególnie w 

kontekście widoczności w Internecie oraz obsługi 

 
Ważna jest kontynuacja podjętych działań w zakresie 

zwiększania widoczności PES i edukacji w tym zakresie. Jak 

pokazują doświadczenia DOPS we współpracy z PES 

również spoza regionu Dolnego Śląska dużą rolę w 

zwiększeniu sprzedaży produktów i usług mają m.in. 

➢ uczestnictwo PES, PS w targach branżowych, co 

umożliwia tworzenie sieci kontaktów z kontrahentami 

i klientami 

➢ promocja podmiotów i ich produktów i usług za 

pośrednictwem nagród biznesowych 

➢ profesjonalne zdjęcia i opisy produktów/usług na 

stronach sprzedażowych lub katalogach 

produktowych. 

 
Zwiększenie widoczności, promocji i liczby informacji o 
działalności ekonomicznej PES/PS wpłynie na zwiększenie 
liczby stałych zleceń z biznesu dla PES i PS w ramach 
odpowiedzialnych zakupów produktów i usług, co 
umożliwi tworzenie większej liczby miejsc pracy w PES, PS 
i umocni sektor ES. 
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klienta na najwyższym poziomie; 

 

VII.  

Dokumenty strategiczne 

 

W 2018 roku odbyły się konsultacje projektu  Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-

2023. Ekonomia Solidarności Społecznej. W ramach 

konsultacji odbyły się cztery spotkania makroregionalne, 

w których brał udział również przedstawiciel DOPS-u oraz 

DWUP-u. Potrzeba aktualizacji KPRES wyniknęła przede 

wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych 

wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia 

efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług 

społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w 

zakresie rozwoju lokalnego. W związku z powyższym w 

roku 2018 członkowie grupy roboczej ds. aktualizacji 

planu, w konsultacji z Dolnośląskim Komitetem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, rozpoczęli pracę na aktualizacją 

RPRES . Dalsze prace kontynuowane będą po przyjęciu 

Aktualizacji KPRES. 

 

Aktualizacja KPRES wymagała będzie aktualizacji 

Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

województwie dolnośląskim na lata 2016 – 2020. 

Rekomenduje się kontynuację prac nad aktualizacją 

RPRES po przyjęciu dokumentu na poziomie krajowym. 

Dokument na poziomie regionalnym powinien wpisywać 

się w założenia  KPRES, jednocześnie uwzględniając przy 

tym specyfikę regionu. Jest to szczególnie ważne, aby 

kierunek polityk publicznych, w takich obszarach jak: 

działania na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, rozwoju usług społecznych użyteczności 

publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju 

lokalnego, wynikał z potrzeb i potencjału regionu.  
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