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1. Wprowadzenie 

 

Pakiet Rekomendacji stanowi podsumowanie działań zrealizowanych na Dolnym Śląsku  

w 2020 r. w obszarze wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wnioski  

i rekomendacje zebrane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej podczas realizacji działań w 

ramach projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna.  

 

2. Ekonomia społeczna na Dolnym Śląsku 

 

Ekonomia społeczna (ES) według definicji przyjętej dnia 31.01.2019 r. w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej to: „sfera aktywności 

obywatelskiej i społecznej, która przez 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”.  

Pakiet zawiera

dane statystyczne

informacje opisujące 
infrastrukturę wsparcia 
ekonomii społecznej oraz 
działania podejmowane na 
rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej przez instytucje 
wsparcia ekonomii społecznej 

opinie i wnioski dotyczące 
istotnych zagadnień z punktu 
widzenia rozwoju ekonomii 
społecznej  w regionie



 
Strona 4 z 47 
 

Istotnym nowym elementem Ekonomii Solidarności Społecznej jest natomiast wyodrębnienie 

wewnątrz ekonomii społecznej tej grupy podmiotów, których podstawowym celem jest reintegracja 

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego też w dokumencie 

pojawiło się nowe pojęcie tj.: Ekonomia solidarna czyli 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 niepełnosprawnych. 1  

W bazie Krajowego Rejestru Sądowego, na koniec 2020 r. na Dolnym Śląsku, zarejestrowanych było 

12 186 podmiotów (stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ). 

Mimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym i wprowadzonymi w Polsce obostrzeniami, 

w roku 2020 do rejestru wpisanych zostało 316 nowych podmiotów, a 36 uzyskało status organizacji 

pożytku publicznego.  

Również zwiększeniu uległa, o 4 nowe podmioty, liczba spółdzielni socjalnych i na koniec roku 2020 

wynosiła 113. Niestety w porównaniu z rokiem poprzednim liczba spółdzielni będących w likwidacji 

bądź posiadających uprawomocnienie o wykreśleniu z KRS, wykreślonych z rejestru Przedsiębiorców 

czy z zawieszoną działalnością także wzrosła o 4 podmioty i na koniec 2020 r. wynosiła 30 

podmiotów. Co w praktyce może oznaczać, że tylko 83 ze 113 zarejestrowanych nadal prowadzi 

aktywną działalność.  

Powstanie 4 nowych spółdzielni socjalnych stanowi wzrost o 100% w stosunku do roku 2019, jednak 

nadal w porównaniu z latami poprzednimi obserwowany jest widoczny spadek powstawania 

podmiotów przyjmujących tę formę prawną.  Zdecydowanie częściej tworzone są przez OWES 

podmioty w formie Fundacji czy spółek non-profit. Na terenie Dolnego Śląska taka tendencja 

utrzymuje się już od roku 2018.   

W wyniku działalności OWES w 2020 r. w sumie zostało utworzonych 246 miejsc pracy w 

nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Przy wsparciu OWES powstało 24 

PES/PS, które otrzymały dotację na utworzenie miejsc pracy. Na koniec roku w Ministerialnej Bazie PS 

znajdowało się 66 podmiotów zweryfikowanych przez dolnośląskie OWES, które posiadały aktualny 

status przedsiębiorstwa społecznego w tym 26 to Fundacje, 14 to Spółki non-profit,  18 spółdzielnie 

socjalne i 8 to stowarzyszenia.  

W 2020 r. nie uległa zmianie ilość funkcjonujących na Dolnym Śląsku Zakładów Aktywności 

Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej i wynosiła odpowiednio 8, 

 
1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 
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48 i 6. Powstał natomiast Klub Integracji Społecznej we Wleniu, co zwiększyło ich liczbę na Dolnym 

Śląsku do 12. 

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 344 kół gospodyń 

wiejskich w województwie dolnośląskim.  

Tabela 1. Rozkład liczbowy PES w podziale na subregiony (stan na 31.12.2020 r.) 

Podmiot Ekonomii Społecznej Subregion 
wrocławski  
i m. Wrocław 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
jeleniogórski 

spółdzielnie socjalne 43 (*11) 46 (*13) 13 (*4) 11 (*2) 

w tym spółdzielnie socjalne osób prawnych 2 2  1 

spółdzielnie pracy 52 (*35) 20 (*17) 13 (*11) 22 (*19) 

spółdzielnie inwalidów i niewidomych 12 (*8) 8 (*6) 3 (*2) 8 (*6) 

centra integracji społecznej 1 5   

kluby integracji społecznej 3 4  5 

zakłady aktywności zawodowej 3 3  2 

warsztaty terapii zajęciowej 10 13 14 11 

spółki non-profit 1 4 13 3 

w tym przedsiębiorstwa społeczne tj. ww. 
podmioty, które w wyniku weryfikacji przez 
odpowiedni OWES posiadają status PS i 
znajdują się w ogólnopolskiej Bazie PS 
http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.
pl/  

23 

(9 fundacji, 10 
spółdzielni 
socjalnych, 1 
spółka non 
profit (spółka z 
o.o.), 3 
stowarzyszenia
) 

19 

(6 fundacji, 6 
spółdzielni 
socjalnych, 4 
spółki non 
profit (spółka z 
o.o.), 3 
stowarzyszenia 

14 

(3 fundacje, 2 
spółdzielnie 
socjalne, 8 
spółek non-
profit (spółka z 
o.o.), 1 
stowarzyszenie
) 

10 

(8 fundacji, 1 
spółka non-profit 
spółka z o.o.), 1 
stowarzyszenie) 

*wg 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. Dane liczbowe zebrane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/


 
Strona 6 z 47 
 

Wykres 1. Rozkład liczbowy PES w podziale na subregiony (stan na 31.12.2020 r.). 

 

Dane zebrane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

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 na koniec listopada 

2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie dolnośląskim 

kształtowała się na poziomie 67 549 osób i zdecydowanie wzrosła w porównaniu do tego samego 

okresu roku poprzedniego aż o 12,1 tys. nowych osób, co stanowi wzrost o 22 % w ujęciu roku do 

roku. Zdecydowanie rok 2020, ze względu na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-

19, był rokiem trudnym dla pracowników i pracodawców, o czym świadczy tak duży wzrost 

zarejestrowanych bezrobotnych.   

Osoby z niepełnosprawnością stanowiły 6,8 % (mniej o 1.8 p. proc niż w roku ubiegłym) ogółu 

wszystkich osób zarejestrowanych w UP (brak danych w podziale na subregiony). Kobiety stanowiły 

53,4% całej populacji bezrobotnych. Liczba bezrobotnych kobiet jest wciąż wyższa niż mężczyzn, co 

spowodowane jest m.in. trudniejszym powrotem do pracy szczególnie po przerwie jaką jest urlop 
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macierzyński, czy wychowawczy. W trudniejszej sytuacji są również kobiety poszukujące pracy po raz 

pierwszy, stanowią one prawie 61,5% wszystkich osób dotychczas niepracujących. 

Obecnie na trend kształtujących się stóp bezrobocia znaczny wpływ ma dynamiczny i 

nieprzewidywalny stan gospodarki w związku z pandemią COVID-19. W listopadzie 2020 r. najwyższą 

stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: górowskim (15,3%), wałbrzyskim (14,7%) i złotoryjskim 

(13,5%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się powiat wrocławski (2,2%) oraz miasto Wrocław 

(2,3%).  

Odnosząc stan liczby bezrobotnych z końca listopada br. do liczby zarejestrowanych w końcu lutego 

2020 r., czyli przed ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Polski, poziom zarejestrowanych 

bezrobotnych w województwie dolnośląskim zwiększył się o 7, 6 tys., a stopa bezrobocia 

rejestrowanego wzrosła o 0,6 punktu procentowego2. 

B. Dane statystyczne poszczególnych subregionów 

➢ Dane statystyczne subregionu wałbrzyskiego 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2020 r. 18 328 osób i 

była wyższa o 3054 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. (dane DWUP XI 2020 

r.). W 2020 r. na terenie subregionu w wyniku działania OWES i udzielonych dotacji zostały 

utworzone 82 miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.  

➢ Dane statystyczne subregionu wrocławskiego i m. Wrocław 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2020 r. 22 878 osób i 

była wyższa o 4892 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. (dane DWUP XI 2020 

r.). W 2020 r. na terenie subregionu w wyniku działania OWES i udzielonych dotacji zostało 

utworzonych 70 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Ponadto w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego zostały utworzone kolejne miejsca pracy w PES.  

➢ Dane statystyczne subregionu jeleniogórskiego 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2020 r. 14 473 osób i 

była wyższa o 2575 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. (dane DWUP XI 2020 

 
2 Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w listopadzie 2020 r. przygotowana przez 

DWUP. 
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r.). W 2020 r. na terenie subregionu w wyniku działania OWES i udzielonych dotacji zostały 

utworzonych 27 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. 

➢ Dane statystyczne subregionu legnicko-głogowskiego 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie wyniosła w listopadzie 2020 r. 11 870 osób i 

była wyższa o 1581 osób w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. (dane DWUP XI 2020 

r.). W 2020 r. na terenie subregionu w wyniku działania OWES i udzielonych dotacji zostały 

utworzonych 67 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. 

Reasumując, w roku 2020 w wyniku wsparcia OWES i przyznania dotacji na utworzenie nowych lub 

wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych, 246 osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym znalazło zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. W sumie w latach 

2017-2020 liczba ta wyniosła 563 miejsc pracy w PS.  

3. Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej na Dolnym Śląsk 

 

A. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

W roku 2020 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. m.in. 

animacja, rozwój ekonomii społecznej i wsparcie istniejących PS, finansowe instrumenty wsparcia w 

postaci dotacji na utworzenie miejsc pracy, wsparcia pomostowego w formie finansowej i 

zindywidualizowanych usług wsparcie o charakterze reintegracyjnym z zastosowaniem różnego 

rodzaju narzędzi np. szkoleń, doradztwa, działań edukacyjnych, tutoringu, coachingu, działań na rzecz 

rozwoju partnerstw.  

Wszystkie konsorcja prowadzące OWES i realizujące projekty finansowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego posiadały 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.  

OWES dla poszczególnych subregionów realizują projekty w ramach działania  RPO WD 2014--2020, 

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

do 31.05.2019 a następnie w wyniku rozstrzygnięcia nowego konkursu od 1.06.2019 r.  
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do 31.12.2022  r. – w subregionach legnicko-głogowskim i jeleniogórskim oraz od 1 czerwca 2019  r. 

do 31 maja 2022  r. – w subregionie wrocławskim i M. Wrocław i wałbrzyskim.  

Tabela 2. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 
(31.12.2020 r.) 

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 

wrocławskim. 
Wrocław 
 

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

FAL 
ul. Ludowa 1 c  
58-304 Wałbrzych  
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. 781 690 030  
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. 781 690 030 
kontakt@sirr.pl  
www.owes.sirr.pl 
LSIO 
ul. Kościuszki 25/1 
59-220 Legnica  
tel./faks 76 862 58 25  

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

Jeleniogórski 

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/
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Podmioty  
prowadzące OWES 

Dane kontaktowe Terytorialny obszar 
wsparcia (powiat) 

Subregion 

lsio@lsio.org.pl  
www.lgowes.lsio.org.pl  

Opracowanie własne Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

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 

GRUPA  A 
▪ osoby  indywidulane zamieszkujące na  terenie subregionu 

wrocławskiego, w  tym:  
a) osoby zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym,  w  tym  osoby  pozostające  bez  zatrudnienia  
wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, 
powyżej 15 roku życia. 

b) kandydaci/tki do  uczestnictwa  w ścieżce finansowej, 
c) przedstawiciele społeczności lokalnej 

GRUPA B 
▪ podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub inną 

prawnie dopuszczalną formę działalności na terenie 
subregionu wrocławskiego prowadzące  działalność  lub  
zamierzające  rozpocząć  działalność  na  terenie subregionu 
wrocławskiego oraz ich pracownicy lub przedstawiciele, w 
tym: 
a) Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

b) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, w tym podmioty uprawnione do tworzenia 
podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 
reintegracyjnym; 

c) Podmioty mogące wziąć udział w działaniach 
projektowych za wyjątkiem wsparcia finansowego: 
publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynki pracy 
oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele nauki 
i biznesu; 

GRUPA C 
▪ Instytucje wspierające ekonomię społeczną, m.in. OWES z 

pozostałych subregionów, Dolnośląski Ośrodek Polityki 
Społecznej 

➢ USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ, w tym: 
a) spotkania animacyjne; 
b) działania  edukacyjne,  w  tym  konsultacje  (  indywidulane/małe  grupy),  seminaria grupowe; 
c) warsztaty-stacjonarne lub wyjazdowe; 
d) wizyty studyjne; 
e) forum wymiany doświadczeń; 

 
➢ USŁUGI DORADCZE I EDUKACYJNE w tym: 

a) usługi edukacyjne ogólne świadczone w zakresie m.in.; 
▪ tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ rejestrowania działalności PES, 
▪ zewnętrznego finansowania PES, 
▪ prowadzenia działalności statutowej, 

b) usługi edukacyjne w dotyczące prawa zamówień publicznych świadczone w zakresie m.in.; 
▪ motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PES4/JST w procedurach PZP w tym 

społecznie odpowiedzialnych, 
▪ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert, 
▪ monitorowanie wyników postępowań, 

c) doradztwo kluczowe ogólne świadczone w zakresie m.in.; 
▪ tworzenia PS przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ rejestrowania działalności PES, 
▪ zewnętrznego finansowania PS i PES, 
▪ prowadzenia działalności statutowej PES, 
▪ przekształcania funkcjonujących podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, 
▪ ekonomizacji organizacji, 
▪ tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych;  

d) doradztwo kluczowe biznesowe w zakresie m.in.: 
▪ przygotowania/opracowania biznesplanu i/lub studium wykonalności dla inwestycji PES, 
▪ branżowym i zawodowym związanym z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 

lub statutowej odpłatnej, 
▪ poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert, 
▪ negocjacji z instytucjami finansującymi, 
▪ ubiegania się o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Pracy, PFRON 
▪ ubiegania się o wsparcie bezzwrotne, 
▪ ubiegania się o wsparcie zwrotne ( w tym m.in. wsparcie w analizie sytuacji i potrzeb finansowych PES, 

wsparcie w procesie ubiegania się o środki, w okresie spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego), 
▪ przygotowania dokumentacji dotyczącej ubiegania się o finansowanie zwrotne lub bezzwrotne, 
▪ montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, 
▪ opracowania planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego, 
▪ planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju i/lub koncepcji zwiększania wolumenu sprzedaży 

przez przedsiębiorstwa społeczne, 
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▪ budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem 
i/lub interesariuszami 

e) doradztwo specjalistyczne, w zakresach: 
▪ prawnym 
▪ księgowo-podatkowym 
▪ osobowym 
▪ finansowym 
▪ marketingowym 
▪ PZP 

f) doradztwo wspierające w ramach usług inkubacyjnych i biznesowych w zakresie m.in: 
▪ planowania ścieżek, 
▪ procesów doradczych, 
▪ wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego 

g) mentoring/tutoring/coaching 
 

➢ SZKOLENIA/WARSZTATY 
➢ USŁUGI REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 
➢ STAŻE 
➢ WSPARCIE FINANSOWE: dotacje/wsparcie pomostowe na utworzenie nowych miejsc pracy w:  

▪ nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym,  
▪ istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,  
▪ podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w 

przedsiębiorstwo społeczne 
 

subregion wałbrzyski 
 

 

 

 

 

 

  

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w 
pierwszej kolejności aktywizacji społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  ekonomii  

społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych); 
▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych; 
▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  pracy  

oraz  pomocy  i  integracji społecznej 
 

➢ USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ, w tym  
a) spotkania animacyjne; 
b) działania edukacyjne; 
c) gry animacyjne; 
d) wizyty studyjne; 
e) warsztaty; 

 
➢ USŁUGI ROZWOJ EKONOMII SPOŁECZNEJ (usługi inkubacyjne), w tym  

I. Ekonomizacja istniejących organizacji pozarządowych poprzez:  
a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie w PS - 

bez tworzenia miejsc pracy, 
b) przekształcanie organizacji pozarządowych w PS i utworzenie miejsc pracy poprzez: 

➢ wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, potrzebnych do ekonomizacji organizacji;  
➢ przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym;  
➢ wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  
➢ wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej 
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DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ SKIEROWANE SĄ 
DO: 
▪ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

z wyłączeniem osób niepełnoletnich;  
▪ osób długotrwale bezrobotnych;  
▪ osób ubogich pracujących;  
▪ osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii;  
▪ osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla 

nieletnich  
 

II. Tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego  
III. Wsparcie na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego poprzez zastosowanie w ramach 

projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:  
a) wsparcie szkoleniowe (w tym szkolenia zawodowe), doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz usługi 

indywidualnego mentoringu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia przedsiębiorstwa społecznego (usługi świadczone na etapie zakładania przedsiębiorstwa 
społecznego oraz w okresie pierwszych 6 miesięcy jego działalności);  

b) przyznanie środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa społecznego - dotacja;  
c) wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  
d) wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej.  
 

IV. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej – tj. CIS, KIS, 
ZAZ, WTZ.  

V. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego przedstawicieli 
podmiotów ekonomii społecznej niezbędnych do utrzymania miejsc pracy w istniejących podmiotach 
ekonomii społecznej.  

 
➢ Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), m.in.: 

 
a) wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, potrzebnych do pracy w PS; 
b) przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym - dotacja (w 

połączeniu ze świadczeniem kompleksowej usługi wsparcia na rzecz danego przedsiębiorstwa 
społecznego); 

c) wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  
d) wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej.  
 

subregion legnicko-głogowski 
(okres trwania projektu 
01.06.2019-31.12.2022) 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w 
pierwszej kolejności aktywizacji społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  ekonomii  

społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych); 

➢ usługi animacji, w tym:  
a) spotkania animacyjne; 
b) spotkania edukacyjne; 
c) dwudniowe wizyty studyjne. 

➢ doradztwo ogólne 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP; 
b) doradztwo osobowe; 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe; 
d) doradztwo marketingowe. 

➢ doradztwo biznesowe 
➢ coaching 
➢ jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej  
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▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych; 

▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  pracy  
oraz  pomocy  i  integracji społecznej 

 
DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ SKIEROWANE SĄ 
DO: 
▪ osób fizycznych i/ lub osób prawnych tworzące grupę 

inicjatywną, zainteresowanych uczestnictwem w działaniach 
związanych ze ścieżką finansową projektu, ukierunkowanych 
na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób 
wskazanych w Regulaminie 

▪ podmiotów ekonomii społecznej (wraz z osobami fizycznymi 
wskazanymi w Regulaminie), zainteresowany 
przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy  

▪ przedsiębiorstw społecznych (wraz z osobami fizycznymi 
wskazanymi w Regulaminie) zainteresowanych utworzeniem 
nowych miejsc pracy. 

 

 
 
 
 
 
 
WSPARCIE DLA PODMIOTÓW/OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA FINANSOWEGO: 
➢ szkolenia, w tym:  

a) jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej; 
b) szkolenia  podnoszące  umiejętności/  kompetencje  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 
➢ doradztwo ogólne, 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP, 
b) doradztwo osobowe, 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe, 
d) doradztwo marketingowe, 

➢ doradztwo biznesowe, 
➢ coaching, 
➢ wizyty studyjne 
➢ wsparcie reintegracyjne. 

subregion jeleniogórski 

(okres trwania projektu 
01.06.2019-31.12.2022) 

 

 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w 
pierwszej kolejności aktywizacji społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  ekonomii  

społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych); 
▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych; 
▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  pracy  

oraz  pomocy  i  integracji społecznej 

DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ SKIEROWANE SĄ 
DO: 

▪ osób fizycznych i/ lub osób prawnych tworzące grupę 
inicjatywną, zainteresowanych uczestnictwem w działaniach 

➢ usługi animacji, w tym:  
a) spotkania animacyjne; 
b) spotkania edukacyjne; 
c) dwudniowe wizyty studyjne. 

➢ doradztwo ogólne 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP; 
b) doradztwo osobowe; 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe; 
d) doradztwo marketingowe. 

➢ doradztwo biznesowe 
➢ coaching 
➢ jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej  

 

 

 
WSPARCIE DLA PODMIOTÓW/OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA FINANSOWEGO: 

➢ szkolenia, w tym:  
a) jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej; 
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związanych ze ścieżką finansową projektu, ukierunkowanych 
na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób 
wskazanych w Regulaminie 

▪ podmiotów ekonomii społecznej (wraz z osobami fizycznymi 
wskazanymi w Regulaminie), zainteresowany 
przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób 
wskazanych w Regulaminie, 

▪ przedsiębiorstw społecznych ((wraz z osobami fizycznymi 
wskazanymi w Regulaminie) zainteresowanych utworzeniem 
nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w Regulaminie 

 

b) szkolenia  podnoszące  umiejętności/  kompetencje  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 

➢ doradztwo ogólne, 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP, 
b) doradztwo osobowe, 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe, 
d) doradztwo marketingowe, 

➢ doradztwo biznesowe, 
➢ coaching, 
➢ wizyty studyjne 
➢ wsparcie reintegracyjne. 

 

Opracowanie własne Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie informacji dostępnych w ofercie OWES na stronach www (Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, regulamin udzielania 

wsparcia finansowego) 
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Dolnośląskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej również w roku 2020 na bieżąco  realizowały 

działania w zakresie usług animacji, usług doradczych i edukacyjnych, szkoleniowych, coachingowo – 

mentoringowych, staży, usług w zakresie reintegracji oraz wsparcia finansowego dotacyjnego i 

pomostowego.  

W wyniku zrealizowanych działań Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej udzieliły wsparcia 

finansowego w postaci dotacji i finansowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę 7 419 929,28 zł 

co podsumowując okres 2017-2020 daje w sumie kwotę  14 830 215,28 zł. 

Tabela 4. Wybrane wskaźniki z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
zrealizowane przez OWES (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Nazwa wskaźnika Wartość osiągnięta  
w roku 2020 
 

Liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w Spółdzielniach 
Socjalnych utworzonych z środków Unii Europejskiej*   

246 

Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju osób korzystających z instytucji rynku 
pracy, pomocy społ. i PES 

313 

Wartość środków przekazanych  przez OWES na tworzenie i utrzymanie  miejsc 
pracy w PES ze środków unijnych w tym: 

7 419 929,28 zł 

środki przekazane w ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy 4 897 660,00 zł 

środki przekazane na wsparcie pomostowe 2 522 269,28 zł 

Liczba porozumień lokalnych/ klastrów/sieci współpracy/franczyzy z udziałem PES   9 

Liczba spotkań edukacyjnych (m. in. Konferencji, szkoleń, doradztwa, wizyt 
studyjnych), informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, polityki 
społecznej i ES, ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES 

272 

Liczba przeszkolonych przedstawicieli PES w zakresie wykorzystywania ekonomii 
społecznej do aktywizacji społeczno-zawodowej 

201 

Liczba JST i ich jednostek organizacyjnych, które w wyniku działalności OWES 
objętych animacją lokalną kupują produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od 
zastosowanego trybu zamówienia publicznego. 

31 

Liczba liderów ES objętych wsparciem 364 

Liczba decydentów/przedstawicieli z administracji publicznej przeszkolonych w 
zakresie ES 

48 

Liczba osób z instytucji wspierających, które wzięły udział w szkoleniach, 
doradztwie z zakresu ES 

31 

Liczba PES, które skorzystały z wsparcia w obszarze działań wzmacniających 
markę/produkt/usługę 

46 

* Za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, zajmowane na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej, w przypadku którego  wymiar czasu pracy odpowiada minimum 1/4 etatu. Dane zebrane na 
podstawie informacji przekazywanych przez OWES oraz dane z dzialań DOPS (2020)  
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Tabela 5. Wskaźniki z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (stan na dzień 
31.12.2020 r.) 

Nazwa wskaźnika Wartość osiągnięta  
w roku 2020 

Liczba OWES współpracujących z LGD. 4 

Liczba aktywnych przedsiębiorstw społecznych. 66 

 

W 2020 r. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach przyznanego wsparcia finansowego w 

formie dotacji utworzyły w sumie 246 miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym 24 w 

nowoutworzonych. W tabeli 6 zestawiono podmioty utworzone w roku 2020 w ramach wsparcia 

OWES.  

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

L.p. Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 
Subregion 

 subregion wrocławski i M. Wrocław 

1. 1 Fundacja Przyjazne 
Klawisze 

Wrocław 

tel. 796 987 787 

przyjaznekomputery@gmail.com  

Działalność usługowa w zakresie prowadzenia szkoleń, 
kursów, warsztatów rozwijających kompetencje 
cyfrowe m.in. umiejętność korzystania z informacji i 
danych, komunikowanie się, korzystanie z mediów, 
tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo i inne 
(portale społecznościowe, zakupy w Internecie, cyfrowa 
obróbka zdjęć, obsługa arkuszy kalkulacyjnych i inne) 

2. 2 Fundacja Polska 
Górom! 

Wrocław 

tel. 607 347 076 

kontakt@polskagorom.pl  

www.polskagorom.pl  

Usługi turystyczne w postaci organizowanych górskich 
wycieczek z przewodnikiem oraz warsztatów górskich 
skierowanych do młodzieży szkolnej. Programy 
edukacyjne dotyczące ekologii oraz organizacje akcji 
sprzątania szlaków 

3. 3 Spółdzielnia 
Socjalna Fix-Pro 

Malczyce 

tel. 506 492 187 

fixprospoldzielnia@onet.pl  

Usługi ogólnobudowlane, związane ze wnoszeniem 
budynków, dróg, chodników, małej architektury oraz 
remontów pomieszczeń i obiektów budowlanych. 

4.  Spółdzielnia 
Socjalna Malczyce 
Bez Barier 

Wrocław 

tel. 534 999 631 

kb76@vp.pl   

Działalność usługowa w zakresie prac porządkowych, 
zakładania i utrzymania zieleni oraz czystości i porządku 
(zamiatanie ulic i chodników, koszenie, czyszczenie 
kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości).  

5.  Stowarzyszenie 
"Next Level" 

Wrocław 

tel. 505 856 364 

maciej.szubart@wp.pl  

Treningi indywidualnych oraz grupowych sportów walki 
(Brazylijskiego Jiu Jitsu) a także treningów personalnych. 
Prowadzenie małego sklepu z odzieżą i akcesoriami 
dedykowanymi dla sportów walki, napojami 
izotonicznymi oraz przekąskami suplementacyjnymi.  

mailto:przyjaznekomputery@gmail.com
mailto:kontakt@polskagorom.pl
http://www.polskagorom.pl/
mailto:fixprospoldzielnia@onet.pl
mailto:kb76@vp.pl
mailto:maciej.szubart@wp.pl
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L.p. Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 
Subregion 

6.  Fundacja Mam 
Zdrowe Zęby 

 

Wrocław 

tel. 690 991 233 

fundacjamzz@gmail.com 

Prowadzenie gabinetu stomatologicznego, higienizacja. 
Edukacja stomatologiczna wśród dzieci i młodzieży. 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych. 

7.  Raj Spółdzielnia 
Socjalna 

Wrocław 

tel. 730 080 108 

dariazal108@gmail.com 

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 
terenów zieleni. Projektowanie ogrodów. Wykonywanie 
robót wykończeniowych. 

subregion legnicko-głogowski 

8.  Fabryka Piękna 
Głogów Sp. z o.o. 

Głogów 

tel. 602 671 072 

betipro1@wp.pl 

Usługi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne  

 

9.  LEJAN Sp. z o.o. Legnica 

tel. 508 915 945 

angela.baraniak@gmail.com 

Usługi porządkowe komunalne, dbanie o tereny zielone. 

 

10.  Fundacja Skarbiec  Lubin 

tel. 667 554 633 

tina22@op.pl 

Fundacja prowadzi przedszkole na terenie miasta Lubin.  

 

11.  Fundacja Life Code Lubin 

tel. 669 323 785 

lifecode.biuro@gmail.com 

Fundacja zajmuje się prowadzeniem hotelu dla 
zwierząt, behawiorystyką na terenie powiatu 
lubińskiego i okolic.  

12.  Twoja Dobra 
Energia Sp. z o.o.  

Legnica 

tel. 515 515 136 

biuro@twojadobraenergia.pl 

http://www.twojadobraenergia.pl 

TDE Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz na 
gruncie.  

13.  Multi Service Sp. z 
o.o. 

Legnica 

tel. 531 157 297 

www.multiservicelegnica.pl  

Podmiot świadczy usługi o charakterze opiekuńczym i 
asystenckim dla osób z niepełnosprawnością, starszych i 
wymagających pomocy zamieszkujących na terenie 
miasta Legnicy i okolic.  

14.  Stowarzyszenie 
Równi Sobie  

Bieńków 

tel. 517 373 103 

stowarzyszenierownisobie@gmail.com 

www.rownisobie.pl 

Stowarzyszenie świadczy usługi terapii sensorycznej, 
dogoterapię, hipoterapię. Prowadzeni mini zoo. 
Organizuje i prowadzi imprez okolicznościowych. 

mailto:fundacjamzz@gmail.com
mailto:dariazal108@gmail.com
mailto:betipro1@wp.pl
mailto:angela.baraniak@gmail.com
mailto:tina22@op.pl
mailto:lifecode.biuro@gmail.com
mailto:biuro@twojadobraenergia.pl
http://www.twojadobraenergia.pl/
http://www.multiservicelegnica.pl/
mailto:stowarzyszenierownisobie@gmail.com
http://www.rownisobie.pl/
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L.p. Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 
Subregion 

15.  Fundacja Skarbiec  Lubin 

tel. 667 554 633 

tina22@op.pl 

Fundacja prowadzi przedszkole na terenie miasta Lubin.  

16.  HelpPro Sp. z o.o.  Legnica 

tel. 783599299 

Prowadzenie sklepów z produktami o niskich cenach 
dostępnych dla każdego klienta. Wytwórstwo pamiątek, 
gadżetów promujących region.  

subregion wałbrzyski 

17.  Fundacja Sudecki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Wałbrzych 
tel. 600 343 289 

sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl 

http://www.sudecki-utw.walbrzych.pl 

Fundacja realizuje usługi edukacyjne 

18.  Fundacja Sowia 
Kropla Życia 

Nowa Ruda 

tel. 798 179 765 

info@sowiakroplazycia.pl 

http://sowiakroplazycia.pl 

Usługi hotelarskie i pszczelarstwo 

19.  Fundacja SZAMANA Legnica 
tel. 691347610 

bozenamania@wp.pl  

Usługi noclegowe, restauracje, usługi związana z 
administracyjną obsługą biura 

20.  Stowarzyszenie 
"Pro" 

Grzmiąca 

tel. 570237631 

pro.stowarzyszenie@gmail.com 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 
odbiorców zewnętrznych (catering). 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek. 

 subregion jeleniogórski 

21.  Naturalnie.eco sp. z 
o.o. 

Kamienna Góra 

tel. 608 023 723 

biuro@naturalnie.eco 

www.naturalnie.eco 

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, produkcja 
pozostałej odzieży wierzchniej, sprzedaż wyrobów 
tekstylnych 

22.  Fotology Sp. z o.o  Kamienna Góra 

tel. 731 996 274 

biuro@fotology.pl 

www.fotology.pl 

Sprzedaż systemów instalacji fotowoltaicznych, 
niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych , działania związane z produkcją filmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych 

23.  Fundacja Boskie 
Karkonoskie 

Świeradów Zdrój 

tel. 691 973 217 

www.boskiekarkonoskie.org 

Działalność związana z organizacją tarów, wystaw i 
kongresów. 

mailto:tina22@op.pl
mailto:sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl
http://www.sudecki-utw.walbrzych.pl/
mailto:info@sowiakroplazycia.pl
http://sowiakroplazycia.pl/
mailto:bozenamania@wp.pl
mailto:pro.stowarzyszenie@gmail.com
mailto:biuro@naturalnie.eco
http://www.naturalnie.eco/
mailto:biuro@fotology.pl
http://www.fotology.pl/
http://www.boskiekarkonoskie.org/
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L.p. Nazwa Kontakt Rodzaj świadczonych usług, wytwarzanych produktów, 
zakres działalności 
Subregion 

biuro@spadlalba.pl , 
biuro@boskiekarkonoskie.org 

24.  Fundacja 
Karkonoskie 
Centrum Rozwoju 

Jelenia Góra 

tel. 505 120 452 

fundacja.kcr@gmail.com  

Usługi asystenckie. Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
niepełnosprawnych, usługi porządkowe, działalność 
związana z utrzymaniem porządku. 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES. 

Powyższe zestawienie pokazuje, że nadal, począwszy od 2018 r., najczęstszą formą prawną podmiotu 

ES na Dolnym Śląsku, wybieraną przez osoby je tworzące i jednocześnie korzystające ze wsparcia 

OWES, jest fundacja i spółka non-profit, a nie spółdzielnia socjalna jak to miało miejsce w latach 

wcześniejszych. W 2020 r. na 24 utworzone podmioty 11 to Fundacje, 7 spółki non-profit, 3 

spółdzielnie socjalne i 3 to stowarzyszenia.  

Mechanizm zakupów interwencyjnych realizowany przez OWES 

Rok 2020 był rokiem trudnym również dla podmiotów działających w sferze ekonomii społecznej, 

dlatego do realizacji zostały wprowadzone mechanizmy, które nie funkcjonowały wcześniej w 

dokumentach RPRES, KPRES, Standardach OWES czy Wytycznych. W kwietniu 2020 r. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej wystosowało do Instytucji Zarządzających rekomendacje w zakresie 

wdrożenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych”, poprzez przeprowadzenie przez OWES 

zakupów od PES/PS produktów czy usług z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

Głównym celem mechanizmu, oprócz przeciwdziałania skutkom COVID-19 było zapewnienie PES/PS 

zamówień oraz dalszego funkcjonowania.   

W województwie dolnośląskim dzięki współpracy OWES z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem 

Pracy udało się wdrożyć ww. mechanizm, dodatkowo poszerzony o możliwość przeznaczenia 

środków na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe.  

Na mechanizm zakupów interwencyjnych w roku 2020, Dolnośląskie OWES przeznaczyły z 

oferowanej przez IP puli aż 2 635 339,07 zł, z czego wydatkowanych na zakupy w Podmiotach 

Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych zostało 2 285 250,62 zł. 

 

 

 

mailto:biuro@spadlalba.pl%20,%20biuro@boskiekarkonoskie.org
mailto:biuro@spadlalba.pl%20,%20biuro@boskiekarkonoskie.org
mailto:fundacja.kcr@gmail.com
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Tabela 7. Wsparcie oferowane w ramach tzw. mechanizmu zakupów interwencyjnych do końca roku 
2020 

Subregion Wartość 
środków 
wydatkowanych 
za zakupy w 
PES/PS 

Rodzaj produktów/usług zakupionych w PES/PS 
 

 

Liczba instytucji (np. DPS, WTZ, 
ŚDS, OPS, szkoły, JST, itd.) które 
skorzystało z produktów/usług 
finansowanych w ramach 
mechanizmu zakupów 
interwencyjnych 

wrocławski i M. 
Wrocław 

791 907,50  zł maseczki jednorazowe i wielorazowe; Fartuchy 
kombinezony, czepki jednorazowe i wielorazowe; 
Płyny odkażające; obiady, lunch boxy, zajęcia 
wyrównawcze dla dzieci; usługi psychologiczne dla 
osób dorosłych/dzieci; torby na pomoc dla 
potrzebujących; przyłbice ochronne; 
odkażanie/dezynfekowanie 

57 

legnicko-
głogowski 

348 223,62 zł Woda niegazowana 0.5 l oraz usługi cateringowe 
(obiad dwudaniowy + transport); rękawiczki 
nitrylowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni; 
usługi czyszczenia, odkażania, dezynfekcji budynków i 
przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności 
publicznej i innych obiektów 

26 

jeleniogórski 372 630,13 zł maseczki jednorazowe (sterylne); usługi czyszczenia, 
odkażania budynków i przestrzeni publicznych; Płyn 
do odkażania powierzchni 

26 

wałbrzyski 772 489,37 zł usługi czyszczenia, dezynfekcji, odkażania budynków i 
przestrzeni publicznych, produkcja/dystrybucja 
masek, usługi opiekuńcze i asystenckie; catering dla 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z 
epidemią oraz dla służb i kadr w związku z epidemią; 
produkcja i dystrybucja: maseczek, fartuchów, 
kombinezonów, czepków, chust, bandan; organizacja 
i prowadzenia zajęć wyrównujących nierówności 
edukacyjne i społeczne dzieci i młodzieży także dla 
zapewnienia wsparcia oraz opieki w trakcie 
wakacji, organizacji i prowadzenia zajęć 
psychoruchowych dbających o kondycję psychiczną i 
fizyczną  w tym za pośrednictwem narzędzi 
informatycznych dla osób mających ograniczone 
możliwości aktywności i wsparcia ze względu na 
panującą epidemię (w szczególności 
seniorów), organizacji i prowadzenia wsparcia 
psychologicznego.; usługi opiekuńcze i asystenckie. 

22 

Dane zebrane na podstawie informacji przekazywanych przez OWES. 

W sumie we wszystkich subregionach z mechanizmu skorzystało 27 PES/PS, u których OWES zakupiły 

produkty czy usługi. Najwięcej, bo aż 15 podmiotów skorzystało z mechanizmu w subregionie 

wrocławskim i M. Wrocław.  

Mechanizm został w bardzo efektywny sposób wykorzystany na Dolnym Śląsku i będzie 

kontynuowany również w 2021 r. Mechanizm został również oceniony pozytywnie przez pozostałe 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie Polski i doświadczenia z jego 

realizacji dają realną szansę na to, że zostaną wykorzystane w kolejnej perspektywie finansowej.  
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B. Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) 

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej funkcjonuje już od roku 2016 zgodnie z Uchwałą 

Nr 1840/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  

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

➢ opiniowanie corocznych raportów z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (RPRES), 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 

Obecnie w pracach Komitetu bierze udział 21 przedstawicieli instytucji działających w obszarze 

szeroko pojętej ekonomii społecznej. AKTUALNY SKŁAD KOMIETU. 

W roku 2020 DKRES spotykał się dwukrotnie. Na spotkaniach omawiane były bieżące kwestie 

dotyczące m.in. prac Komitetu i jego wpływu na decyzje dotyczące polityki rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie, działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez 

COVID-19, wyniki dot. zastosowania tarczy antykryzysowej przez PES oraz realizacji mechanizmu 

zakupowego przez OWES.  

Na Dolnym Śląsku ze względu na stan epidemiczny i obowiązujące obostrzenia wiele z cyklicznych 

wydarzeń, które odbywają się co roku i są realizowane przez podmioty wchodzące w skład Komitetu i 

działających przy nim grup roboczych, ostatecznie zostało odwołanych.  Spotkania, które się odbyły 

realizowane były w większości w formie online. Z większych wydarzeń skupiających znaczną liczbę 

uczestników odbyły się m.in.: 

➢ IV Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

➢ 5. Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób Niepełnosprawnych 

➢ Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Członkowie Komitetu reprezentujący podmioty ekonomii społecznej w roku 2020 i na początku 2021 

pracowali nad licznymi rekomendacjami dot. sektora społecznego na Dolnym Śląsku szczególnie dot. 

uwzględnienia sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej kolejnym okresie programowania tj. 

http://kupujespolecznie.pl/ciala-konsultacyjno-doradcze/


 
Strona 23 z 47 
 

2021-2027 w dokumentach programowych tj. Umowa Partnerstwa i RPO WD – szczególnie w 

kontekście alokacji środków UE przeznaczonych na ten obszar.  

Przy Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowane 

były prace w 4 grupach roboczych:  

1. ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 

2. ds. reintegracji 

3. ds. promocji i współpracy z biznesem 

4. ds. aktualizacji planu. 

W 2020 i 2021 r. skład grup uległ zmianie i obecnie członkami grup są przedstawiciele następujących 

instytucji. SKŁAD GRUP 

Grupy robocze działające przy Komitecie spotykały się w sumie 6 razy, zarówno w formie zdalnej jak i 

stacjonarnej. Różnorodność podmiotów uczestniczących w pracach grup pozwoliła na podejście do 

podejmowanych tematów wielopłaszczyznowo z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy i 

wielu obszarów problemowych. Praca grup oparta była na doświadczeniach i wiedzy członków, którzy 

pracowali nad rozwiązywaniem bieżących kwestii dotyczących m.in. : 

a) sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w czasie pandemii 

b) zmianom przepisów spowodowanym COVID-19 wpływających na funkcjonowanie WTZ  

c) dokumentowaniu postępów w rehabilitacji z uwzględnieniem zmian w funkcjonowaniu 

placówek  

d) realizacji oraz rozliczaniu środków otrzymanych w ramach Programu „Bezpieczne WTZ i 

rehabilitacja społeczno-zawodowa 

e) wypracowania założeń i realizacji WRO BIZnES 2020 – Dni Odpowiedzialnego Biznesu oraz 

Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

f) aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

g) działań dot. społecznie odpowiedzialnych zamówień i możliwości wsparcia ich merytorycznie 

i operacyjnie, powołania partnerstwa na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamówień 

h) bieżących wydarzeń na rzecz ES w regionie i kierunków działań w zakresie wpierania PES w 

kontekście 

i) analizy założeń programu deinstytucjonalizacji. 

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie 

rozwoju ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim. Jego działania prowadzone są w ramach 

projektów realizowanych przez DOPS i finansowanych z RPO WD. Z  przeprowadzonej w 2020 r. 

http://kupujespolecznie.pl/ciala-konsultacyjno-doradcze/
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ewaluacji systemu wsparcia ES wynika, że wpisanie funkcjonowania Komitetu w działanie projektowe 

może negatywnie wpływać na odbiór jego rangi w regionie. Zdaniem członków Komitetu powinien on 

nadal działać przy DOPS, jako podmiocie odpowiedzialnym za koordynację ekonomii społecznej, ale 

jako byt niezależny od dostępności środków unijnych. 

W pracy Komitetu istotne znaczenie ma aktywność i zaangażowanie jego członków, ponieważ ma ono 

bezpośrednie przełożenie na efekty i skuteczność jego działań. Dlatego też, członkowie zwracają 

szczególną uwagę na aktywność i uczestnictwo w spotkaniach wszystkich osób wchodzących w jego 

skład. Badani członkowie Komitetu odczuwają wpływ swoich działań na kierunek i rozwój ekonomii 

społecznej w regionie. Wskazują jednocześnie,  że nie zawsze wynika ona z realnych kompetencji 

Komitetu umożliwiających wpływanie na działalność innych podmiotów, ale bardziej z wymiany 

doświadczeń instytucji uczestniczących w spotkaniach. Stanowi on pewną platformę, która wzmacnia 

potencjał jej uczestników i umożliwia poznanie wzajemnych potrzeb, problemów i wyzwań przed 

jakimi stoją. W trakcie ewaluacji członkowie szczególnie wysoko ocenili pracę w grupach roboczych, 

na które warto byłoby dodatkowo zapraszać ekspertów zewnętrznych, w tym przedstawicieli KIS, CIS 

i WTZ. Podniosłoby to nie tylko wartość prowadzonych prac, ale i rangę Komitetu wśród instytucji 

administracji województwa. Podkreślono również ważną rolę zaangażowania i kompetencji, jakie 

pracownicy DOPS wkładają w jego działalność. 

Istotnym elementem funkcjonowania Komitetu jest nieodpłatny charakter pracy jego członków. W 

ramach możliwości finansowych warto zwrócić uwagę na zastosowanie różnych form gratyfikacji, jak 

np. zwrot kosztów dojazdu czy sfinansowanie specjalistycznych szkoleń wyjazdowych. W wielu 

organizacjach pełnią one rolę integrującą kierowane na nie zespoły i również w tym przypadku 

zacieśniłoby to wzajemne relacje członków Komitetu. Mogłoby również wpłynąć na zwiększenie ich 

zaangażowania poprzez odczucie, że ich praca jest realnie doceniana. 

Na przełomie każdego roku omawiany jest Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej oraz następuje podsumowanie pracy Komitetu oraz grup roboczych. Na tej 

podstawie przygotowywane są rekomendacje na dalsze działania związane z rozwojem ES na Dolnym 

Śląsku. 

C. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

DOPS, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023, w 

związku z tym, że uczestniczy   w   procesie   programowania regionalnych polityk publicznych pełni 

jednocześnie rolę koordynującą bieżące działania związane z ekonomią społeczną i ściśle 

współpracuje m in. z  Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

W województwie dolnośląskim podstawowe kierunki działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
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są określone w Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. W latach 

2019-2020 program został zaktualizowany, a od początku 2021 r. trwają intensywne prace nad 

przygotowaniem RPRES na lata 2021-2027 (20230). Do pracy nad nowym LPRES został powołany 

zespół roboczy. 

Rok 2020 był rokiem wyzwań i szukania przez PES/PS nowych rozwiązań szczególnie w zakresie 

utrzymania się na rynku i adaptacji do nowej sytuacji. Wyzwanie stanowiło również przystosowanie 

się do nowej sytuacji oraz funkcjonowanie głównie w przestrzeni sieci internetowej, zarówno w 

zakresie sprzedaży usług i produktów, ale również realizacji bieżących działań. 

Oprócz wspomnianego już wcześniej mechanizmu zakupów interwencyjnych w PES/PS, 

podejmowane były inne działania w obszarze przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym 

przez COVID-19. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej współrealizował i realizował m. in.: 

a) działanie pn. „Maseczka dla seniora” we współpracy Samorządu Województwa i Dolnośląską 

Społeczną Radą Senioralną. W sumie na zakup 20 tys. maseczek przeznaczonych zostało 

120 tys. złotych. Maseczki szyte były przez dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej; 

b) projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” 

skierowany do 63 Dolnośląskich Domów Pomocy Społecznej (DPS) i 17 szpitali. Kwota 

projektu wynosi 13 909 068,00 zł, a projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa: 9 

Włączenie społeczne. Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

c) projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 

2” skierowany do 8 niepublicznych podmiotów leczniczych, m.in. poprzez wyposażenie w 

niezbędne środki medyczne i dezynfekujące. Kwota projektu wynosi 4 170 005,80 zł, a 

projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

d) projekt pn. „Wsparcie dolnośląskich DPS” skierowany do 63 DPS. Kwota projektu wynosi 13 

741 650,00 zł, a projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Działania finansowe w ramach udzielanych grantów obejmują dodatki do wynagrodzeń dla 

pracowników DPS, mających bezpośredni kontakt z pensjonariuszami, chorymi na COVID-19.  

W ramach działań realizowanych w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” zostało 

zrealizowanych szereg działań sprzyjających wzmocnieniu potencjału PES i instytucji publicznych oraz 
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wzmocnieniu współpracy międzysektorowej. Planowanie i realizacja działań odbywa się we 

współpracy z podmiotami wsparcia ekonomii społecznej, m.in. Ośrodkami Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, samorządami, podmiotami ekonomii społecznej, uczelniami wyższymi i biznesem. Zostały 

zrealizowane m.in. następujące działania: 

➢ 3 spotkania partnerów Akademii BIZnES Class 

➢ spotkanie sieciujące dla dolnośląskich CIS i KIS 

➢ 2 spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

➢ aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

➢ 2 spotkania grupy ds. reintegracji  

➢ 2 spotkania grupy ds. promocji i współpracy z biznesem  

➢ spotkanie grupy ds. aktualizacji planu  

➢ spotkanie grupy ds. odpowiedzialnych zamówień  

➢ 3 spotkania sieci OWES 

➢ spotkanie sieciujące WTZ 

➢ seminarium dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

klauzul społecznych w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych 

➢ seminarium doradcze. usługi społeczne w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych, 

w kontekście wsparcia i rozwoju  ekonomii społecznej 

➢ Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

➢ przyznane zostały dwa znaki promocyjne ekonomii społecznej Znak Zakup ProSpołeczny 

➢ 40 h doradztwa dla JST 

➢ 21 h konsultacji dot. działań marketingowych i wizerunkowych dla PES 

➢ spotkanie Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Znak Zakup ProSpołeczny 

W roku 2020 ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna skorzystało 135 osób 

reprezentujących 88 podmioty (38 JST, 48 PES i 2 uczelnie wyższe).  

Dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych, społecznych i akademickich udało się zrekrutować 8 

PES do III edycji Akademia BIZnES Class oraz rozpocząć w marcu 2021 realizację programu i pracę nad 

wzmocnieniem podmioty zarówno biznesowo jak i wizerunkowo przy wsparciu mentorów biznesu i 

designu.  

W maju 2020, w pierwszych miesiącach stanu epidemicznego w Polsce, dzięki współpracy DOPS z 

UBS oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, rozpoczęła się realizacja 

programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, który trwał do końca sierpnia 2020. W ramach 

programu 10 dolnośląskich PES otrzymało wsparcie w wysokości 15 tys. każdy na podjęcie działań 
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mających pomóc podmiotowi przetrwać pandemię przy jednoczesnym wsparciu społeczności 

lokalnej. W sumie w trzech województwach, dolnośląskim, mazowieckim i małopolskim, ze wsparcia 

skorzystało 30 PES na łączną kwotę 450 tys. zł. W roku 2021 program jest kontynuowany. Wsparciem 

zostanie objętych 15 podmiotów z 3 ww. województw. Na II edycję programu firma UBS przeznaczyła 

150 tys. zł. 

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 sprzedaż przez nie produktów i usług. 

4. Rekomendacje 

Pakiet Rekomendacji został podzielony na obszary tematyczne, ważne z punktu widzenia rozwoju 

ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.  

W roku 2020 i latach kolejnych przed ekonomią społeczną stoi wiele wyzwań. Jednym  

z podstawowych, w sytuacji światowej pandemii COVID-19 jest zachowanie ciągłości funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej w tym szczególnie podmiotów reintegracyjnych. W obliczu 

zagrożenia środowisko ekonomii społecznej i solidarnej wystosowało do rządzących wiele postulatów 

mających pomóc w zapobieganiu negatywnym skutkom wprowadzonych w Polsce obostrzeń. 

Sytuacja jest dynamiczna, a lata 2021 – 2022 ważne ze względu na bardzo zintensyfikowane prace 

nad wieloma dokumentami strategicznymi i ich wdrożeniem. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej 

zaproponowanych przez sektor ekonomii społecznej, szczególnie po doświadczeniach pandemii 

rozwiązań znalazło się w tych dokumentach. 

Na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie wyszczególnione zostały następujące 

obszary/kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu  

i realizacji przyszłych działań w szczególności w kontekście nowej perspektywy finansowej. 
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Tabela 8. Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu i realizacji przyszłych działań w szczególności w kontekście nowej perspektywy 

finansowej 

L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

1. Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 

jako główne instytucje 

tworzenia  

i rozwoju PES/PS 

Rok 2020 był drugim rokiem realizacji kolejnych projektów OWES (2019-2022). 

Mimo trwającej pandemii i wynikających z tego trudności w realizacji działań, nie 

wpłynęło to znacząco na zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych, które 

powstały w wyniku otrzymania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. W 

roku 2020, w wyniku udzielonych przez OWES dotacji, zostało utworzonych 246 

miejsc pracy w nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, co 

stanowi ogromny wzrost w stosunku do roku 2019, gdzie tych miejsc zostało 

utworzonych 22.  

Mimo pandemii Dolnośląskie OWES w 2020 r. w reżimie sanitarnym kontynuowały 

działania, oferując szereg form wsparcia zarówno dla osób fizycznych jak i 

podmiotów, realizując je w mniejszych grupach. Oprócz typowych działań 

świadczonych przez OWES duży nacisk kładziony był na wsparcie podmiotów w 

utrzymaniu się na rynku poprzez zastosowanie tzw. mechanizmu zakupów 

interwencyjnych czy udzielanie dodatkowych dotacji na tworzenie miejsc pracy i 

wsparcie pomostowe.  

W roku 2020, analogicznie do lat poprzednich, wzmacniana była sieć współpracy 

OWES oraz współpraca pomiędzy OWES,DOPS i IP co zaowocowało 

uruchomieniem wsparcia dla PES mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom COVID-19. Dobra współpraca pomiędzy OWES wpłynęła na szybkie i 

1. Kontynuowanie, w ramach działań OWES, 

realizowanych przez nie do tej pory form wsparcia 

w szczególności: doradztwa ogólnego, szkoleń, 

doradztwa specjalistycznego dla PES, PS z zakresu 

przedsiębiorczości i marketingu oraz koncentracja 

na działaniach służących tworzeniu nowych miejsc 

pracy w istniejących i nowych PS. 

2. W dalszej perspektywie czasowej należy położyć 

nacisk na stałe zwiększanie potencjału ekonomii 

społecznej w subregionach poprzez wzrost 

kompetencji i niezależności OWES świadczących 

usługi reintegracyjne, społeczne lub prowadzących 

działalność usługową, tak aby możliwe było ich 

funkcjonowanie również po zakończeniu 

dofinansowania ich działań ze środków UE. 

3. Kontynuowanie ścisłej współpracy i zwiększenie 

wymiany informacji: - pomiędzy OWES w zakresie 

obejmowania wsparciem zarówno osób fizycznych 

jak i podmiotów spoza subregionu działalności 

poszczególnych OWES; pomiędzy OWES i DOPS na 
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L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

sprawne działanie w obliczu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w Polsce w 

połowie marca 2020 r. związanego z COVID-19. Przedstawiciele Ośrodków 

wypracowali wspólnie ze środowiskiem ogólnopolskim OWES i PES stanowisko 

propozycji kompleksowych zmian, które mogłyby umożliwić szybkie działania bez 

potrzeby innych zmian prawnych i w znaczący sposób pomóc w łagodzeniu kryzysu 

w sektorze ekonomii społecznej. W wyniku tych działań regionom zostały 

rekomendowane działania w zakresie wdrażania mechanizmu zakupowego.  

Doświadczenie dolnośląskich oraz OWES z innych województw z całej Polski z 

realizacji mechanizmu było szczególnie dokładnie analizowane przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej pod 

względem skuteczności oraz skali w każdym województwie, co daje nadzieję na 

wdrażanie podobnych mechanizmów zarówno w czasie różnego rodzaju sytuacji 

trudnych dla sektora ES ale również podczas codziennej działalności PES/PS. 

Jak wynika z przeprowadzonej za lata 2018-2019 ewaluacji, ocena uczestników 

projektów OWES na temat świadczonych przez nie usług wskazuje, że nie tylko 

dopasowane są one do potrzeb i oczekiwań korzystających z nich przedstawicieli 

PES i PS, ale też osiągane efekty są trwałe i skuteczne, natomiast najsłabsze efekty 

otrzymanego od OWES wsparcia odczuli w zakresie współpracy z biznesem. Choć 

OWES wiele robią w zakresie współpracy PES/PS z JST oraz większego 

zaangażowania ze strony ich przedstawicieli, zwłaszcza w formie animacji i 

spotkań, a także lobbowania na rzecz PES/PS, widoczne jest oczekiwanie jeszcze 

większego zaangażowania JST w działalność na rzecz PES i PS. Respondenci 

temat specyfiki oraz potrzeb poszczególnych 

regionów a także realizowanych działań. 

4. Potrzebna jest nadal stała i zintensyfikowana 

współpraca DWUP, UMWD, DOPS, OWES w zakresie 

planowania kolejnej perspektywy Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa 

Dolnośląskiego na lata 2021-2027 i pozostałych 

obszarów wsparcia udzielanego zarówno 

regionalnie jak i lokalnie w poszczególnych. 

5. W kontekście tworzenia nowego RPO WD oraz 

Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, 

przeanalizowania i zastanowienia wymaga, na 

szczeblu wojewódzkim i centralnym, sposób 

ograniczenia ilości dokumentacji niezbędnej 

zarówno podczas korzystania ze wsparcia OWES, jak 

i przy sprawozdawczości i akredytacji Ośrodków. 

6. Zintensyfikowanie przez OWES działań w zakresie 

łączenia PES w sieci współpracy/klastry poprzez 

włączanie się w budowanie sieci regionalnej oraz w 

szczególności wspieranie i tworzenie nowych 

podmiotów o charakterze reintegracyjnym. 

7. Zwiększenie roli OWES w „planowaniu” i dotowaniu 

biznesów społecznych, które są ukierunkowane na 
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L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

wskazywali na wciąż niewystarczającą promocję działalności i oferty PES i PS w 

regionie, co może wiązać się również ze zdiagnozowanym przez nich małym 

zainteresowaniem ich ofertą na lokalnym rynku.  

Planując kolejna perspektywę finansową 2021-2027 warto uwzględnić ww. 

elementy w zakresie wsparcia oferowanego przez OWES zarówno dot. działań 

obecnie przez nie realizowanych, ale również tych uwzględniających wskazane 

potrzeby.  

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej po doświadczeniach w realizacji wsparcia 

dla PES, zauważyły, że aby poprawić efektywność działań OWES, a tym samym 

zaoferować pełniejsze wsparcie PES i PS niezbędne byłoby wprowadzenie 

następujących dodatkowych narzędzi/ działań: 

a. włączenie liderów PES/PS w proces dotacyjny poprzez zapewnienie im 

możliwości zatrudnienia w ramach wsparcia pomostowego. Często liderzy, 

którzy nie są z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym są 

pomysłodawcami powstania PES/PS, a w obecnej perspektywie nie ma dla 

nich przeznaczonego wsparcia; 

b. wprowadzenie tzw. pakietów marketingowych (realizowanych poprzez 

dodatkowe wnioski/nabory), w ramach których PS mógłby otrzymać 

wsparcie tj. np. doradztwo marketingowe, pomoc w stworzeniu strategii i 

wyposażenie PS w narzędzia marketingowe/promocyjne, finansowanie 

udziału w targach – w zależności od potrzeb podmiotu. 

świadczenie usług czy zakup produktów pożądanych 

przez JST. 

8. Przy planowaniu kolejnej perspektywy finansowej i 

działań na realizację wsparcia świadczonego przez 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

uwzględnienie możliwych do wdrożenia nowych 

instrumentów i mechanizmów nakierowanych na 

rozwój PES/PS, wzmacniania kompetencji 

pracowników, tak aby w perspektywie długofalowej 

zachować trwałość funkcjonujących i powstających 

PES/PS. 
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L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

c. stworzenia narzędzia finansowania zakupów inwestycyjnych, bez 

konieczności zatrudniania nowych pracowników. PS często mają możliwości 

np. lokalowe na rozwinięcie swojej działalności o nową branżę, czy na 

zwiększenie działań w ramach dotychczasowego funkcjonowania, ale 

potrzebują dodatkowych środków na doposażenie podmiotu. Zwrotne 

środki finansowe nie zawsze są dla PS dobrym rozwiązaniem, nie wszystkie 

bowiem spełniają kryteria ubiegania się o nie. Natomiast dofinansowanie 

inwestycyjne z funduszy UE to często konieczność zainwestowania 

pieniędzy podmiotu jednorazowo i oczekiwania na refundację po 

ostatecznym rozliczeniu dofinansowania, co przekłada się na „zamrożenie” 

środków PS na dłuższy czas. 

Jak zauważają OWES, najefektywniejszym wsparciem byłoby, gdyby JST i inne 

jednostki organizacyjne czy też instytucje rynku pracy były wsparciem dla PES/PS 

tzn. kupowały od nich usługi w pierwszej kolejności, stosowały zamówienia 

publiczne z klauzulami społecznymi, aby włączyły się aktywnie w proces promocji 

usług/produktów. 

2. Podmioty ekonomii 

społecznej o charakterze 

reintegracyjnym (WTZ, 

ZAZ, KIS, CIS) 

Z aktualnych danych za rok 2020 nadal wynika, że podobnie jak w latach 

wcześniejszych na terenie województwa dolnośląskiego liczba podmiotów 

reintegracyjnych, zwłaszcza CIS oraz KIS, jest znacznie niższa niż średnia dla całego 

kraju i nie zaspokaja potrzeb na tego typu placówki. Na przełomie roku 2019 i 

2020 powstały dwa Zakłady Aktywności Zawodowej (w Dzierżoniowie oraz w 

Oławie) oraz jeden Klub Integracji Społecznej we Wleniu. Obecnie trwają 

1. Kontynuowanie tworzenia nowych podmiotów 

reintegracyjnych, jako tych, które najbardziej 

wspierają osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym w powrocie na rynek pracy. Działania 

należy intensyfikować zwłaszcza na terenie tych 

powiatów/gmin, w których brakuje tego rodzaju 
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Zatrudnianie osób z 

niepełnosprawnościami 

zaawansowane prace nad utworzeniem ZAZ w Legnickim Polu. Natomiast liczba 

funkcjonujących CIS i WTZ nie uległa zwiększeniu i nadal wynosi odpowiednio 6 i 

48. 

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

zwłaszcza Centrów Integracji Społecznej z instytucjami powiązanymi (gł. PUP i OPS) 

realizowana jest w sposób niewystarczający. Jest to szczególnie widoczne na 

przykładzie uczestników zajęć w centrum integracji społecznej kierowanych do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy - na 240 osób objętych reintegracją 

zawodową i społeczną oraz usamodzielnionych ekonomicznie w roku 2020 

podobnie jak w 2019, żadna nie została skierowana do zatrudnienia, które było 

wspierane finansowo przez powiatowy urząd pracy, natomiast 90 z nich zostało 

zatrudnionych u pracodawcy bez ww. zatrudnienia wspieranego.  Również dane 

dotyczące środków wydatkowane z Funduszu Pracy na zwrot opłaconych przez 

spółdzielnie socjalne wydatków obejmujących część wynagrodzenia zatrudnionego 

i kosztów osobowych pracodawcy świadczą, że ten instrument aktywizacji 

zawodowej nie jest często stosowany. W roku 2019 wsparciem w tym zakresie 

objęto 16 osób wydatkując na ten cel 42,3 tys. zł. 

Problemem w trwałym funkcjonowaniu klubów integracji społecznej (KIS) jest brak 

stałego, systemowego finansowania ich działalności ze środków publicznych. 

Dolnośląskie KIS funkcjonują albo w strukturach OPS, albo są finansowane z 

placówek i jednocześnie zdiagnozowano potrzebę 

ich utworzenia. 

2. Kontynuowanie działań służących wzmacnianiu 

współpracy międzysektorowej w obszarze 

reintegracji zwłaszcza poprzez działania 

informacyjno-promocyjne, głównie wśród 

pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz 

Ośrodków Pomocy Społecznej, dotyczących 

możliwości kierowania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym do CIS/KIS, ale także 

włączenie w proces organizacji pozarządowych jako 

potencjalnych pracodawców. NGO nie tylko są i 

mogą być pracodawcami, ale również świadczą 

usługi aktywizacji zawodowej, których WTZ 

świadczyć nie mogą lub nie są w stanie, dlatego 

ważne jest, aby pracownicy PUP znali ofertę NGO i 

korzystali z niej w procesie aktywizacji osób z  

niepełnosprawnościami. 

3. Istotne jest, aby placówki reintegracyjne, 

stanowiące podstawową strukturę wśród 

podmiotów zaspokajających potrzebę 

zatrudnieniową osób defaworyzowanych na rynku 

pracy, miały stałe miejsce w realizowanej polityce 
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okresowo uzyskiwanych dotacji (głównie ze środków UE), przez co ich działania nie 

mają stałego charakteru obejmującego kompleksowe usługi reintegracyjne. 

W większości dolnośląskich powiatów funkcjonuje co najmniej jeden warsztat 

terapii zajęciowej (brak placówek tego typu w 4 powiatach: kamiennogórski, 

wołowski, górowski, wałbrzyski-ziemski). Na terenie powiatu oleśnickiego w 

Dobroszowie Oleśnickim we wrześniu 2020 r. utworzono filię WTZ dla 15 osób z 

niepełnosprawnością. 

Rotacja uczestników (rozumiana jako opuszczenie WTZ z powodu podjęcia 

aktywności zawodowej lub przejścia do innej placówki świadczącej usługi 

rehabilitacji np. ŚDS lub ZAZ) nie jest wysoka, choć nie odbiega od średniej 

krajowej. W roku 2020 WTZ opuściły 83 osoby z czego 18 podjęło zatrudnienie, w 

tym 8 w Zakładach Aktywności Zawodowej i 2 w Zakładach Pracy chronionej. 

Sytuację tą pogorszyły jeszcze ograniczenia spowodowane przez pandemię COVID 

- 19, która w znacznym zakresie ograniczyła funkcjonowanie placówek 

wspierających osoby z niepełnosprawnościami, co miało negatywny wpływ na ich 

funkcjonowanie i możliwości rehabilitacji społeczno-zawodowej. WTZ nie mogły 

także realizować praktyk zawodowych, w tym praktyk w spółdzielniach socjalnych i 

w ZAZ, co znacznie ograniczyło możliwości podjęcia aktywności zawodowej 

uczestników WTZ.  

Konieczne jest sformułowanie takiej polityki wobec warsztatów, aby zwiększyć 

rotację lub zwiększyć liczbę WTZ (miejsc dla uczestników w warsztatach) w 

społecznej i nie były uzależnione od zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

4. Intensyfikacja współpracy WTZ i ZAZ w kontekście 

np. przepływu uczestników WTZ do ZAZ praktyki/ 

staże/ zatrudnienie) i/lub z WTZ i ZAZ do spółdzielni 

socjalnych oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, nie tylko jako potencjalnymi 

pracodawcami, ale również jako podmiotami 

wspierającymi proces integracji poprzez usługi np. 

trenerów pracy czy asystentów - wspierających 

osoby z niepełnosprawnościami - również pracujące 

- w środowisku lokalnym. 

5. Rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami 

reintegracji zawodowej a podmiotami ekonomii 

społecznej świadczącymi usługi w obszarze 

aktywizacji zawodowej finansowane ze środków 

publicznych, w tym PFRON i EFS, w tym 

zatrudnienie wspomagane z trenerami pracy. 

6. Zwiększenie współpracy w obszarze przepływu 

pracowników pomiędzy podmiotami 

reintegracyjnymi, Zakładami Pracy Chronionej oraz 

pracodawcami otwartego rynku pracy. 
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województwie. Problem związany z niską rotacją uczestników w WTZ nadal jest 

związany z niewystarczającą liczbą miejsc pracy dedykowanych osobom z 

niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – Zakładów Aktywności 

Zawodowej (ZAZ), Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) lub Spółdzielni Socjalnych 

(Spn. S.). Stan ten obrazuje średnie zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych osób 

z niepełnosprawnością – w latach 2018-2019 w dolnośląskich spółdzielniach 

socjalnych zatrudnienie to spadło z 4 do 3 pracowników przypadających na 

spółdzielnię socjalną. 

W 2020 roku jedynie 2 WTZ z województwa dolnośląskiego otrzymały 

dofinansowanie z PFRON na realizację zajęć klubowych na łączną kwotę 24 000 zł. 

Z zajęć skorzystało 22 beneficjentów. Zajęcia te adresowane są dla osób 

opuszczających WTZ z powodu podjęcia zatrudnienia oraz dla osób oczekujących 

na liście rezerwowej na przyjęcie do WTZ. 

W funkcjonowaniu WTZ można zaobserwować także inny problem. Część 

uczestników WTZ nie jest w stanie pójść do pracy ze względu na znaczną i głęboką 

niepełnosprawność, a stan ten w części przypadków nie ulegnie zmianie. Te osoby 

nie zawsze powinny zostawać w WTZ przez okres nawet 10 lat, czasem należy 

rozważyć możliwość znalezienia dla tych osób miejsce w placówkach dziennego 

pobytu lub wspierać w postaci usług środowiskowych (np., asystencja). Dlatego 

samo zwiększenie liczby WTZ nie rozwiązuje problemu. Jeśli tworzymy nowe WTZ 

to tylko tam, gdzie ich nie ma i gdzie jest uzasadniona i sprawdzona potrzeba.  

7. Wzmocnienie roli zatrudnienia wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami i  propagowanie 

rozwiązań w tym obszarze 
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Pomimo, że przedstawiciele WTZ (kadra zarządzająca, personel) wykazują 

zainteresowanie prowadzeniem działań ekonomicznych przy udziale uczestników 

zajęć, to są one realizowane w większości poprzez sprzedaż wyrobów WTZ (zwykle 

pamiątkarskich/ artystycznych), która to sprzedaż ma charakter bardziej 

symboliczny, jako element wsparcia finansowego działalności rehabilitacyjnej i 

integracyjnej WTZ - na zasadzie  tzw. „cegiełki”. Sprzedaż ta jest prowadzona 

zwykle podczas okazjonalnych i lokalnych kiermaszy i targów, które są 

jednocześnie prezentacją działalności WTZ. Jest realna szansa, że w najbliższych 

latach r. powstanie spółdzielnia socjalna przy WTZ w formie kawiarenki, w której 

będą zatrudniani odpowiednio przygotowani, „sprofilowani” pod dany rodzaj 

pracy w PES uczestnicy WTZ. Co prawda na razie jest to pierwsze takie 

przedsiębiorstwo, ale daje to dobre perspektywy na przyszłość. Oczywiście 

procesy decyzyjne bywają, w przypadku powoływania tego rodzaju podmiotów, 

długotrwałe, zależne od zewnętrznego finansowania i od opinii wielu osób, nawet 

środowisk (społeczność WTZ, w tym kadra, uczestnicy, rodziny uczestników, 

samorząd, podmioty wspierające ES tu: OWES), dlatego istotne byłoby również 

podjęcie próby zachęcenia i włączenia WTZ w proces tworzenia nowych 

przedsiębiorstw społecznych, w których uczestnicy mogliby znaleźć zatrudnienie. 

Ważną funkcję wśród podmiotów reintegracyjnych pełnią również Zakłady 

Aktywności Zawodowej, które odpowiadają na potrzebę aktywizacji zawodowej 

osób, które mają niewielkie szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wg 

stanu na koniec 2020 r. w 8 dolnośląskich ZAZ zatrudnionych było 341 osób z 
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umiarkowaną (8) i znaczną niepełnosprawnością (333).  Wśród 34 pracowników, 

którzy w 2020 r. opuścili ZAZ, 3 podjęły zatrudnienie, w tym żadna w zakładzie 

pracy chronionej. Jak wynika ze sprawozdania PFRON za rok 2020 z ogólnej liczby, 

w skali kraju, 553 osób niepełnosprawnych, które w roku 2020 opuściły zakłady 

aktywności zawodowej 97 osoby podjęły zatrudnienie, co stanowi ok. 18%, w tym 

38 w sumie w: 

• zakładach pracy chronionej (13 osoby), 

• spółdzielniach socjalnych (7 osób), 

• przedsiębiorstwach społecznych (6 osób), 

• organizacjach pozarządowych (12 osób) 

Jak wynika z przeprowadzonego w 2020 r. spotkania z ZAZ dolnośląskie ZAZ 

borykają się z następującymi problemami w codziennym funkcjonowaniu: 

➢ niewystarczającą wiedzę na temat ZAZ wśród mieszkańców oraz 
urzędników; 

➢ trudności w pozyskaniu klientów ZAZ, silna konkurencja z otwartym 
rynkiem; 

➢ system orzekania często niekorzystnie wpływa na sytuację pracowników 
ZAZ  

➢ struktura zatrudnienia w ZAZ (proporcja niepełnosprawnych 
pracowników) 

➢ niewystarczająca współpraca z PUP i OPS oraz innymi podmiotami 
wspierającymi ON np. WTZ, ŚDS 
 

3. Sektor ekonomii 

społecznej jako 

Ważną rolą  podmiotów ekonomii społecznej jest realizacja zadań publicznych, w 

tym zadań użyteczności publicznej w sferze usług społecznych. Wynika z to faktu, 

że jedną z cech PES jest działalność na rzecz dobra wspólnego, społeczności 

1. Podjęcie działań zmierzających do stworzenia 

warunków, które pozwolą na większe włączenie PES 

w rynek usług społecznych użyteczności publicznej i 
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dostarczyciel usług 

społecznych 

lokalnej oraz gotowość do rozwiązywania problemów zarówno wspólnot 

lokalnych, całych rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - w tym 

osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin. Zgodnie z definicją usług 

społecznych przyjętą przez GUS w publikacji „Rola sektora non-profit  w 

dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016” 7.06. 2018 r. B. Szatur-

Jaworska, usługi społeczne: służą bezpośredniemu zaspokojeniu ludzkich potrzeb, 

a nie wytwarzaniu dóbr materialnych; adresatem usług są jednostki i rodziny, choć 

jakość i dostępność tych usług wpływa także na funkcjonowanie szerszych 

zbiorowości i grup społecznych; mogą być finansowane, organizowane i 

dostarczane zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne; odbiorcy usług 

otrzymują je bezpłatnie albo za całkowitą lub częściową odpłatnością. 

Do analizowanych usług społecznych zaliczone zostały usługi świadczone w 

ramach wymienionych kolejno dziedzin, które z jednej strony są regulowane w 

branżowych ustawach lub rozporządzeniach a z drugiej mieszczą się w zakresie 

przedmiotowym badań społecznych realizowanych przez polską statystykę 

publiczną:  pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem,  integracja 

społecznozawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport. 

Sytuacja demograficzna w Polsce wskazuję, że z każdym rokiem zapotrzebowanie 

na usługi społeczne będzie wzrastać. Wynika to zarówno z faktu starzejącego się 

społeczeństwa, ale też ze zmieniających się oczekiwań na nowe usługi społeczne, 

które będą odpowiadać na pojawiające się potrzeby i problemy.  Usługi społeczne 

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

zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego, co 

pozwoli na zaspokajanie potrzeb wspólnot 

lokalnych i ich mieszkańców przy jednoczesnym 

wzmacnianiu PES realizujących funkcje 

reintegracyjne wobec osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz przyczyniających się 

do tworzenia nowych miejsc pracy w społeczności 

lokalnej. 

2.  Zaangażowanie OWES w tworzeniu PES 

nastawionych na świadczenie usług społecznych. 

Opcjonalnie wsparcie istniejących PES w 

ewentualnym przebranżowieniu lub rozwoju tego 

rodzaju gałęzi usług. 

3. Współpraca OWES z lokalnymi instytucjami pomocy 

i integracji społecznej, w celu identyfikacji potrzeb 

na świadczenie usług w tym obszarze- jako 

przyczynek do koncepcji, planów zagospodarowania 

tych usług przez lokalną ekonomię społeczną. 

4. Kontynuacja upowszechnienia dobrych praktyk w 

zlecaniu usług społecznych sektorowi ES wśród 

samorządów (DOPS).  

5. W perspektywie 2021-22 podjęcie tematyki roli 

CUS-ów/ deinstytucjonalizacji przez DOPS jako 
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profit. Ze względu na ogromne koszty świadczenia ww. usług należy założyć, że 

dążenie do obniżenia kosztów wpłynie na coraz większy udział w ich realizacji 

sektora obywatelskiego. Nie bez znaczenia jest również specyfika realizacji usług 

przez sektor obywatelski, który charakteryzuje się innowacyjnością i elastycznością 

w działaniu, nakierowanie na dostarczanie usług zaspokajających potrzeby 

ludności, które nie są dostrzegane przez administrację publiczną oraz świadczenie 

usług w formie niezinstytucjonalizowanej. 

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

społeczne w takich obszarach jak: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, 

integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport, z 

czego 1/5 tj. 24,2 tys. placówek prowadzona była i jest przez sektor-profit w 

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

odnotowano w dziedzinie sportu (blisko 100%) w świadczeniu usług integracji 

społeczno-zawodowej, blisko 2/3 to pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem 

(27,6%, DŚ 23,4%) oraz edukacja (10,6%, DŚ 10,8%). W latach 2014-2016 

odnotowano wzrost liczby placówek sektora non-profit w dostarczaniu usług 

społecznych o 5,1%, ale już ich udział jedynie o 0,7% (z 20,8% do 21,5%).  

Największą aktywność odnotowano w obszarze ochrony zdrowia – liczba placówek 

wzrosła o 20%, w pozostałych obszarach utrzymała się na podobnym poziomie.  

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

jednostek oferuje niezinstytucjonalizowane usługi społeczne (27,9 tys.) niż 

przygotowanie, wstępne rozeznanie wśród JST i PES 

do kolejnego projektu koordynacyjnego, w którym 

obszar ten będzie jednym z wiodących.  
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zinstytucjonalizowane (24,2 tys.). Świadczy to o dużym potencjale tego sektora, 

który w przyszłości może zwiększyć swój udział w sektorze usług społecznych.  

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności Społecznej” (KPRES) w najbliższej perspektywie podkreśla - kluczową 

rolę PES jako dostarczyciela usług społecznych. Organy administracji 

samorządowej, przeznaczają na realizację tych zadań około 24% budżetu JST i 

często zlecając je, preferują tryby, w których dominują podmioty nastawione na 

zysk.  

Z perspektywy KPRES wyzywaniem jest, ale równocześnie jednym z celów realizacji 

programu, stworzenie warunków, które pozwolą na większe włączenie PES w 

rynek usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie 

rozwoju lokalnego. „Pozwoli to na zaspokajanie potrzeb wspólnot lokalnych i ich 

mieszkańców przy jednoczesnym wzmacnianiu PES realizujących funkcje 

reintegracyjne wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy w społeczności lokalnej” .  

Pomimo tego, że coraz więcej podmiotów ekonomii społecznej specjalizuje się w 

dostarczaniu usług społecznych i prowadzi taką działalność z powodzeniem, a 

kolejna część PES byłaby gotowa je świadczyć, to wciąż udział sektora non-profit w 

realizacji usług społecznych użyteczności publicznej jest niewystarczający. 
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Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności Społecznej KPRES rekomenduje częściowe przekierowanie 

pozostających w dyspozycji samorządu środków w taki sposób, aby usługi 

społeczne użyteczności publicznej w większym zakresie mogły być świadczone 

przez PES, co pozwoliłoby wykorzystać potencjał PES i stałoby się naturalną 

przestrzenią dla ich funkcjonowania. Natomiast wydaje się, że jest to proces 

skomplikowany i długotrwały, ponieważ związany m.in. z deinstytucjonalizacją 

usług społecznych, profesjonalizacją i wzmocnieniem kapitału finansowego i 

technicznego PES oraz stworzeniem pozytywnej przestrzeni do współpracy w 

zakresie realizacji usług społecznych przez podmioty non-profit. 

4.  Współpraca Jednostek 

Samorządu 

Terytorialnego z PES/ PS 

Większość JST w województwie wykazuje, że współpracuje w różnych obszarach  z 

sektorem ekonomii społecznej.  

W 2019 r. 180 dolnośląskich JST stosowało co najmniej jedną formę wsparcia 

organizacji pozarządowych (2 tym: 63 - wynajmowało lokale na preferencyjnych 

warunkach, 133 – użyczało lokalu, 119 – udostępniały przestrzeń wspólną, 103 - 

udostępniały lub przekazywały materiały, sprzęty, urządzenia, pojazdy potrzebne 

do wykonywania działalności statutowej, 145- udzielały pomocy merytorycznej 

(szkolenia, doradztwo), 16 – prowadziło Centra wsparcia NGO, 13- wspierały 

organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w innej formie). 

1. Zwiększenie aktywności i operatywności 

przedstawicieli PES w ubieganiu się/pozyskiwaniu 

zamówień z JST, ponieważ fakt zastosowania 

klauzuli społecznej lub innej preferencji np. dla 

spółdzielni socjalnej jest jedynie pierwszym etapem 

całego procesu. 

2. Zwiększenie wysiłków na częściowe przekierowania 

pozostających w dyspozycji samorządów środków w 

taki sposób, aby usługi społeczne użyteczności 

publicznej w większym zakresie mogły być 

świadczone przez PES, co pozwoliłoby wykorzystać 

potencjał PES/PS i stałoby się naturalną przestrzenią 



 
Strona 41 z 47 
 

L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

Z każdym rokiem rośnie wśród JST zainteresowanie zlecaniem usług (w tym usług 

użyteczności publicznej) PES, w tym podmiotom o charakterze reintegracyjnym, z 

zastosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień. 

Świadczy to o coraz większej świadomości pracowników JST w zakresie korzyści 

społecznych i ekonomicznych wynikających z aktywizacji zawodowej osób 

zagrożonych lub doświadczających wykluczenia, w tym osób z 

niepełnosprawnościami. Problemem w rozwijaniu powyższej współpracy jest 

częściowa rozbieżność pomiędzy potrzebami jakie wskazują JST a branżami, w 

których powstają PES na terenie województwa.  

Najbardziej korzystną sytuacją jest powstawanie PES pod konkretne potrzeby JST. 

Z różnych względów tak się często nie dzieje. Po pierwsze branże, w których 

powstają PES podyktowane są możliwościami i kompetencjami konkretnych 

uczestników, które nie zawsze wpisują się w zapotrzebowanie JST. Z drugiej strony, 

współpraca OWES z JST, której wynikiem miałoby być założenie PES pod konkretne 

potrzeby z gwarancją zlecania zadań jest procesem długotrwałym, a projektowy 

charakter przyznawania dotacji wymaga od OWES szybkiej realizacji wskaźników. 

Dobrym przykładami powyższej współpracy jest OWES subregionu wałbrzyskiego, 

dzięki wsparciu którego w 2018 r. powstały 3 podmioty:-Przedsiębiorstwo 

Społeczne 7niebo Sp. z o. o., Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie i Spółdzielnia 

Socjalna Zielony Zakątek, ściśle współpracujące z JST. Ww. podmioty nadal z 

powodzeniem realizują działania. Spółdzielnia Nasze Wsparcie rozwija obecnie 

kompetencje biznesowe uczestnicząc w III edycji Akademii BIZnES Class. 

dla ich funkcjonowania. Proces ten powinien być 

połączony z pracą nad dezinstytualizacją usług 

społecznych, profesjonalizacją i wzmocnieniem 

kapitału finansowego i technicznego PES/PS oraz 

stworzeniem pozytywnej przestrzeni do współpracy 

w zakresie realizacji usług społecznych przez 

podmioty ekonomii społecznej. 

3. Kontynuowanie działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych 

zakupów oraz stosowania klauzul społecznych w 

ramach PZP wśród przedstawicieli JST (decydenci, 

specjaliści PZP, pełnomocnicy ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, specjaliści 

zajmujących się problematyką społeczną, 

współpracą z NGO);  

4. „Ubieganie się” o zamówienia z klauzulami przez 

przedstawicieli PES/PS, umiejętności 

merytorycznego dialogu z przedstawicielami JST, w 

tym zakresie/ budowania relacji/ współpracy; 

5. Realizacja działań służących prezentacji dobrych 

praktyk w zakresie odpowiedzialnych zamówień i 

stosowaniu klauzul społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych z terenu Dolnego Śląska oraz 
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Natomiast na mapie dolnośląskiej ES zdecydowanie mało jest podmiotów 

tworzonych przez samorządy lub powoływane z udziałem samorządów (tzw. 

„mieszanych”  tworzonych przez samorząd i PES). Do końca 2019 r. tylko jeden 

samorząd deklarował członkostwo w spółdzielni socjalnej, co stawia województwo 

dolnośląskie na ostatnim miejscu w stosunku do pozostałych województw.  

Temat ten jest upowszechniany w ramach działań DOPS oraz inicjowany przez 

przedstawicieli OWES (zwłaszcza OWES dla subregionów wrocławskiego i 

wałbrzyskiego). Na Dolnym Śląsku nie funkcjonuje taki rodzaj spółdzielni socjalnej, 

która osiągałaby znaczące sukcesy, co można byłoby upowszechniać w ramach 

dobrej praktyki innym dolnośląskim samorządom. Prawdopodobnie powołanie i 

sukces takiego „samorządowego” podmiotu ES spowodowałby większe 

zainteresowanie dolnośląskich samorządowców oraz liderów ES – tą formą 

prawną. Przedsiębiorstwa społeczne powoływane dokładnie „pod” realizację usług 

użyteczności publicznych, w tym usług społecznych przez i z udziałem samorządów 

są oczekiwanym i niezwykle ważnym elementem z perspektywy rozwoju ekonomii 

społecznej na Dolnym Śląsku. Natomiast stosowanie przez samorządy społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, zwłaszcza zamówień preferujących PES 

jako Wykonawców, zależy od liczby, rodzaju, charakteru działalności oraz zasobów 

PES (zwykle lokalnych) jako potencjalnych Wykonawców dostaw produktów czy 

usług. 

organizowanie wydarzeń mających na celu 

wymianę doświadczeń w stosowaniu tych narzędzi. 
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5. Współpraca PES/PS z 

biznesem 

Wg badań z 2018 r. podmioty ekonomii społecznej jako główny kierunek 

współpracy wskazywały sektor publiczny (80,4%), najrzadziej natomiast 

podejmowały współpracę z biznesem (32,5%). Współpracę wewnątrzsektorową 

prowadziło 51,8% podmiotów. 

Również, jak wskazały w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach 

ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej podmioty wspierane przez 

OWES, najsłabsze efekty wsparcia otrzymanego od OWES odczuli właśnie w 

zakresie współpracy z biznesem. 

Nie wystarczająca współpraca PES/PS z biznesem może wynikać z tego, że  PES/PS 

nadal traktują biznes jako sponsora lub darczyńcę, a nie jako partnera i 

kontrahenta. Biznes natomiast szuka często długotrwałej współpracy partnerskiej 

wpisującej się przede wszystkim w strategię funkcjonowania całej firmy. Taka 

współpraca biznesu i PES realizowana jest  coraz większym stopniu, poprzez m.in. 

wolontariat pracowniczy, kompetencyjny czy kompleksowe projekty 

międzysektorowe, oparte na łączeniu zasobów różnych instytucji np. Akademia 

BIZnES CLASS, „wESpół wspieramy ekonomie społeczną” czy realizowana przez 

Sektor3 współpraca z firmą HP Enterprise, czyli Inicjatywa Hand in Hand.  

Na Dolnym Śląsku funkcjonują 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 itp.). We Wrocławiu 

1. Nadal duży nacisk powinien być położony na 

budowanie wizerunku PES/PS jako rzetelnego i 

wiarygodnego partnera dla biznesu, w tym 

certyfikacja kolejnych podmiotów znakiem jakości 

Zakup Prospołeczny. 

2. Kontynuowanie działań służących zwiększaniu roli 

biznesu w rozwoju PES/PS, poprzez inicjowanie 

współpracy PES z sektorem prywatnym w ramach 

m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

oraz budowanie, opartej na relacjach biznesowych 

współpracy. 

3. Działania OWES i DOPS w większym stopniu 

powinny skupić się na promocji PES i PS w 

kontekście całości ekonomii społecznej na Dolnym 

Śląsku i tworzeniu szans reklamowania swojej 

oferty przez PES i PS, a mniej na wyręczaniu ich w 

tym. Organizacja targów, na których mogą 

prezentować się PES, czy pomoc w tworzeniu 

materiałów reklamujących własną ofertę powinny 

być więc w tym zakresie brane pod uwagę jako 

pierwsze.  
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odbywają się konferencje o tematyce CSR (Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, 

Konferencja CSR realizowana przez Fundację LOB, Dolnośląskie Forum Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, WRO BIZnES – Dni Odpowiedzialnego Biznesu), 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. Ponadto firmy coraz chętniej decydują się na 

zakupy produktów od PS/PES, przyjmując to jako strategię firmy. Przykładem jest 

tu kontunuowanie współpracy firm zaangażowanych w realizację Akademii Biznes 

Class, z PES, które uczestniczyły w projekcie, jeszcze po jego zakończeniu oraz 

wchodzenie w nowe relacje biznesowe z kolejnymi dolnośląskimi PES.  

Jak ważne jest stała, oparta na zaufaniu współpraca pokazał czas pandemii COVID-

19, podczas którego współpracujące z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej 

firmy zdecydowały się wesprzeć dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej 

zakupując u nich duże ilości maseczek (PwC) czy posiłków dla osób potrzebujących 

(UBS), ale także finansując i współtworząc programy tj. wESpół wspieramy 

ekonomię społeczną w trzech województwach, jak zrobiła to firma UBS. 

Ważnym aspektem współpracy PES z biznesem są niewykorzystane zasoby w 

zakresie współpracy z podmiotami reintegracyjnymi w szczególności Zakładami 

Aktywności Zawodowej. Osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną, 

zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, które pracują w ZAZ precyzyjnie i 

4. W ww. kontekście ważne jest, aby możliwe było 

finansowanie z projektów OWES działań 

promujących ofertę PES/PS. 

5. Zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na 

zbliżenie się PES/PS i biznesu poprzez 

organizowanie wspólnych wydarzeń i 

przedsięwzięć, dzięki którym podmioty te będą 

mogły poznawać siebie wzajemnie oraz oferowane 

produkty i usługi, a także zwiększenie udziału OWES 

w wydarzeniach kierowanych do przedstawicieli 

biznesu, podczas których możliwe będzie 

zaprezentowanie oferty regionalnych PES/PS. 

6. Zwiększenie zainteresowania biznesu rozpoczęciem 

bardziej zintensyfikowanej współpracy z 

podmiotami reintegracyjnymi, w szczególności 

Zakładami Aktywności Zawodowej jako rzetelnego 

wykonawcy zleconych usług i produktów.  
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rzetelnie wykonują m.in. powtarzalną pracę (montowanie części), która mogłaby 

być dla nich źródłem satysfakcji zarówno osobistej jak i finansowej.  

6. Widoczność podmiotów 

ekonomii społecznej 

jako dostawców 

produktów i usług. 

Sprzedaż produktów i 

usług świadczonych 

przez podmioty 

ekonomii społecznej  

na poziomie 

regionalnym 

 

Jak wskazywali w przeprowadzonym na potrzeby ewaluacji uczestnicy projektów 

OWES wciąż niewystarczająca jest promocja działalności i oferty PES i PS w 

regionie, co może wiązać się również ze zdiagnozowanym przez nie małym 

zainteresowaniem ich ofertą na lokalnym rynku. To dotyczy zarówno PES 

prowadzących działalność gospodarczą czy odpłatną statutową, ale również 

podmiotów tj. ZAZ czy WTZ, których działania nakierowane są głównie na 

rehabilitację społeczno- zawodową podopiecznych i pracowników. Jednym z 

problemów jaki wskazywali przedstawiciele ww. podmiotów jest nadal 

niewystarczająca wiedza na temat ZAZ i WTZ wśród mieszkańców oraz 

urzędników.  

Dlatego oprócz realizowanych do tej pory wydarzeń tj. WRO BIZnES 2019 - Dni 

Odpowiedzialnego Biznesu czy Inicjatywa Hand in Hand, które są platformą 

wymiany wiedzy, a przede wszystkim nawiązania nowych relacji partnerskich i 

biznesowych, pomiędzy tradycyjnym biznesem a dostawcami społecznymi, warto 

zadbać o jak najszersze dotarcie do potencjalnych klientów z szeroką informacją 

zarówno w zakresie oferty handlowej, ale również charakteru działalności każdego 

z podmiotu ekonomii społecznej, szczególne w kontekście formy prawnej 

prowadzonej działalności.  

Niemniej jednak, to właśnie PES i PS odpowiedzialne są w największym stopniu za 

własną promocję wśród lokalnej społeczności, dlatego istotne będą również 

1. Wzmocnienie działań informacyjno-edukacyjnych, w 

celu zwiększenia potencjału WTZ w kontekście 

sprzedaży produktów wytwarzanych w ramach 

reintegracji społecznej i zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami i ewentualnego świadczenia 

przez nie usług. Szukanie rozwiązań prawnych 

umożliwiających im taką działalność oraz 

sformalizowanie sprzedaży. 

2. Niezbędne jest podjęcie działań zwiększających 

liczbę akcji promocyjnych na rzecz zatrudniania 

osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku 

pracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w 

tworzeniu miejsc pracy dla tej grupy. Najczęściej 

bowiem osoby z niepełnosprawnościami są 

zatrudniane przez duże firmy, które już mają 

wykształcone mechanizmy pozyskiwania 

stosownych rekompensat oraz firmy sieciowe, które 

mają tradycje związane ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu i traktują zatrudnianie 

osób z niepełnosprawnościami jako działalność 

poprawiającą wizerunek firmy. 



 
Strona 46 z 47 
 

L.p. Obszary tematyczne Opis obszaru Rekomendacje 

działania doradcze, informacyjne podnoszące wiedzę i kompetencje podmiotów w 

zakresie działań wizerunkowych i promocyjnych. 

 

3. Ważne jest zintensyfikowanie działań mających na 

celu bezpośrednie dotarcie z ofertą PES/PS do 

poszczególnych odbiorców usług i produktów 

poprzez wypracowanie np. strategii 

upowszechniania wiedzy na temat ES oraz przede 

wszystkim PES/PS, ich działań, specyfiki 

funkcjonowania oraz nt. sprzedawanych przez nie 

wysokiej jakości produktów i usług.  
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Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym. 

7. Sprawozdanie zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2020 roku 

http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/Aktualna-statystyka
http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/Aktualna-statystyka

