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Lista uczestników grupy roboczej ds. aktualizacji planu opracowującej Raport za 2018 rok  

z realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego na lata 

2016-2020 

 

 

 

1. Małgorzata Franczak - Członek Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

2. Witold Gałuszka - Kierownik Wydziału Włączenia Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy, 

3. Mirosława Hamera - Sekretarz Zarządu/Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, 

4. Stanisław Kamiński - Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

5. Łukasz Kasprzak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 

6. Zenon Matuszko - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

7. Sławomir Wieteska  - Prezes Fundacji „Jagniątków”, 

8. Ewa Wójcik - Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. 

 

Przedstawiciel z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej: 

1. Izabela Łuków - Zastępca Dyrektora DOPS. 

 

Moderatorami prac grupy byli: 

1. Magdalena Macura – Kierownik Działa Funduszy Unijnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki 

Społecznej, 

2. Dorota Butryn – Specjalista ds. monitoringu i współpracy w Dolnośląskim Ośrodku Polityki 

Społecznej.  
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1. Wprowadzenie 

 

Raport powstał na podstawie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

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

Województwa Dolnośląskiego. Wyznaczone w ramach RPRES cele, działania  

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

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

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

 

Cel główny RPRES: 

 
 

Zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach 2016-2020 
 

Cel główny realizowany jest w oparciu o 3 Priorytety: 

 

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

 

Priorytet 2: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

Priorytet 3: STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ  

I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  

 

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

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

aktualizacji planu działającej przy DKRES. 

 

Za monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie regionu, zgodnie  

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

Województwa poprzez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Monitoring Programu wykonywany 

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

 z założeniami i określonymi celami. Ponadto monitoring wykorzystywany jest do bieżącego 

wykrywania nieprawidłowości i trudności oraz ich korygowania. 

 

Cel główny dla Priorytetu 1: 

 

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

w województwie dolnośląskim.  
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Cele szczegółowe: 

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

2. Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy  

społecznej i ES. 

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

 

Cel główny dla Priorytetu 2:  

 

Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego.  

 

Cele szczegółowe: 

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

2. Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES. 

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

4. Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES. 

5. Zwiększenie wykorzystania walorów lokalnych na rzecz ES. 

 

Cel główny dla priorytetu 3: 

 

Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ekonomię społeczną.  

2. Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie.  

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

oraz PES. 

4. Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES.   

5. Budowanie pozytywnego wizerunku ES.   

 

Regionalny  Program Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa dolnośląskiego 2016-2020 ma 

charakter dokumentu programowego ujmującego całościowo problematykę sektora ekonomii 

społecznej jako istotnego elementu regionalnej polityki w zakresie zatrudnienia  

i integracji społecznej. Dokument w swoich założeniach operacyjnych: 

 określa wizję sieci usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych  

w województwie dolnośląskim 

 wzmacnia promocję rozwoju sektora ES, 

 koordynuje działania adresowane do sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, 

finansowane z różnych źródeł (fundusze strukturalne, środki budżetu państwa, środki JST) 
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 Dążenie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn  

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

i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz integrację legalnych migrantów.  

 Wspieranie włączenia społecznego zwłaszcza przez ograniczenie ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego co najmniej 20 milionów obywateli. 

Monitoring Programu polega na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji  

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

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

planu działającą przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Monitorowanie realizacji 

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

przedstawione zostały wartości wskaźników zarekomendowanych przez członków grupy ds. 

monitorowania planu  zgodnie z harmonogramem monitoringu na rok 2017. 

 

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

- opracowanie i weryfikację planu monitoringu realizacji RPRES, 

- oceny postępu prac nad uzyskaniem poszczególnych wskaźników realizacji Regionalnego 

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

-  określenie harmonogramu i częstotliwości monitoringu poszczególnych wskaźników, 

- uściślenie zakresu i źródła pozyskania danych. 

 

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

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

raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Sprawozdania z realizacji w 2018 roku Sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

Dolnym Śląsku za rok 2018, danych zbieranych przez DOPS w ramach Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej, PFRON oraz OWES (w ramach sytemu sprawozdawczości). Posłużono się również 

danymi z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego za rok 2016 i 2017  

w zakresie współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym, uwzględniające formy współpracy 

JST z NGO w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bardzo istotnym 

źródłem informacji o rozwoju Ekonomii Społecznej były dane uzyskane w ramach projektu 

„Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym. 

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

dotyczące organizacji non-profit. 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim jest aktualizacją: 

Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 

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

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

przedstawiona została wizja rozwoju ekonomii społecznej w regionie poprzez określenie wskaźników 
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i rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest istotne dla Samorządu Województwa. Program 

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

społecznej w województwie dolnośląskim.  
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2. Wykaz skrótów 

 

AKSES – system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 

CIS – Centrum Integracji Społecznej 

DOPS – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

DPES  – dolnośląski podmiot ekonomii społecznej 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

EMES – Europejska Sieć Badawcza, zajmująca się głównie problematyką III sektora 

ES -  ekonomia społeczna 

ESiS – ekonomia społeczna i solidarna 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JOPS - jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

KIS – Klub Integracji Społecznej 

KKRES – Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 

KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

LGD – Lokalna Grupa Działania 

MIR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości 

MŚP – sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

NGO (ang. non-governmental organization) – organizacja pozarządowa 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PES – podmiot ekonomii społecznej 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PKB – Produkt Krajowy Brutto 

PO – Program Operacyjny 

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PS – przedsiębiorstwo społeczne 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

PZP – Prawo zamówień publicznych 

RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 

RKR ES – Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 

RPRES -  Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SODiR -  System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON 

SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

UE – Unia Europejska 

UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

WRES / Wojewódzka Rada Ekonomii Społecznej 

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

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

dolnośląskim (2012-2020) 

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy 

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZPCh – Zakład Pracy Chronionej 

ZSMSES Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

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

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

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

(GUS). 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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3. Słownik 

 

Ekonomia społeczna (ES) - 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. 

Ekonomia solidarna – to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest 

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

zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

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

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

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

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

jednostki wyżej wymienione. 

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

działalności współpracują z podmiotami ekonomii społecznej lub je wspierają. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo 

jednostki podmiotów lub partnerstwo podmiotów, realizujących usługi wsparcia ekonomii 

społecznej, nie działających dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na działania OWES. 

Instytucje rynku pracy - podmioty działające na rzecz rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Instytucje pomocy społecznej - podmioty działające w obszarze polityki społecznej wymienione w 

ustawie o pomocy społecznej. 

Organizacje pozarządowe – osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w 

celu osiągnięcia zysku 

Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS) – podmioty działające na 

podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

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

działające na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Spółdzielnia socjalna - podmiot działający na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Laboratorium Ekonomii Społecznej - sesje seminaryjne z udziałem przedstawicieli środowisk, 

instytucji publicznych oraz pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej  

w województwie, w ramach których wypracowane zostały założenia WRPDES. 

  



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2018 

 

St
ro

n
a 

1
0

 

4. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

 

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

dolnośląskiego w 2018 r.1 opublikowany 21.05.2019 r. przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 

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

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

z zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa, województwo dolnośląskie dzieli 

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

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

jednostek szczebla powiatowego wyodrębniono następujące podregiony: 

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

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

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

m. Legnica), 

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

m. Wałbrzych), 

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

wołowski, wrocławski), 

 podregion miasto Wrocław. 

TENDENCJE OGÓLNE 

W końcu 2018 r., ludność województwa dolnośląskiego liczyła 2901,2 tys. (5. lokata wśród 

województw). Odnotowano niewielki spadek rzeczywisty ludności (w skali roku o 15.8 tys. osób) 

Dolny Śląsk jest na 4 miejscu pod względem dodatniego salda migracji wewnętrznych na pobyt stały, 

który 2018 roku wyniósł ok. 3712 osób), przy jednoczesnym  ujemnym przyroście naturalnym (-1.79  

na 1000 ludności). Na 1 km2 powierzchni województwa dolnośląskiego przypadało przeciętnie 145 

osób (wobec 123 osób w Polsce), plasując województwo, niezmiennie od ponad 8 lat, na 4. miejscu  

w kraju. Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym zwiększeniu uległa liczba mieszkańców wsi 

(szczególnie w strefie podmiejskiej) – o 5 tys. osób, a zmniejszeniu liczba mieszkańców miast – o 5 

tys. osób. Nastąpił również dalszy niewielki wzrost wartości mediany wieku i wzrost liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym, co świadczy o postępującym starzeniu się ludności. Od siedmiu lat liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym jest większa niż liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2018 r. 

zawarto 14,1 tys. nowych związków małżeńskich, tj. nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Zmniejszył 

się  współczynnik zgonów niemowląt (liczony na 1000 urodzeń żywych), który w 2018 r. wyniósł 4,25 

(w 2017 – 4,2. w skali roku odnotowano spadek  liczby urodzeń żywych niemowląt z 28,4 tys. w 2017 

r. do  27,8tys. w 2018r. Nastąpił wzrost liczby zgonów o 3%. Poziom dzietności kobiet nadal nie 

gwarantował prostej zastępowalności pokoleń; utrzymał się okres „depresji urodzeniowej”. Podobnie 

jak w latach wcześniejszych przyrost naturalny był ujemny. Utrzymująca się od lat nadwyżka zgonów 

nad urodzeniami spowodowała ujemny przyrost naturalny, który w 2018 r. wyniósł minus 5,2 tys. 

osób (w 2017 r. - minus 3,6 tys. osób). Od 2009 r. saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 

ludności na pobyt stały utrzymuje się na poziomie dodatnim. W 2018 r. różnica między napływem 

                                                           
1„Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2018 r.”  opublikowany 21.05.2019 r.  GUS 
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migracyjnym a odpływem wyniosła 3712 osób co oznacza , że liczba osób które się zameldowały jest 

wyższa niż osób, które się wymeldowały. W 2018 r. odnotowano odwrócenie, utrzymującego się 

przez ostatnich kilka lat, trendu wydłużania się długość trwania życia. W 2018 r. wynosiła ona 73 lata 

dla mężczyzn (74 lata w 2017 r.), a dla kobiet – 81 lat (81,5 lat w 2017 r.). 

POWIERZCHNIA, LICZBA I ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI 

Według stanu w dniu 31 XII 2018 r. województwo dolnośląskie obejmowało obszar 19,9 tys. km2, 

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

województwem jest niezmiennie województwo mazowieckie (35,6 tys. km2, tj. 1,8 razy większe od 

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

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

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

a najmniejszymi – miasta na prawach powiatu: Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra – odpowiednio 56 

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

dolnośląskiego w końcu 2018 r. mieszkało 2 901,2 tys. osób, co stanowiło 7,5% populacji Polski. Pod 

względem liczby ludności województwo dolnośląskie w 2018 r plasowało się nadal na 5. miejscu w 

kraju, po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Do największych pod 

względem liczby mieszkańców powiatów na Dolnym Śląsku należały: m. Wrocław (w końcu 2018 r. 

640,6 tys. osób, stanowiących 22,1% ogółu ludności w województwie), kłodzki (159,3 tys. osób, tj. 

5,5%) i świdnicki (157,6 tys. osób, tj. 5,4%) i wrocławski (146,1 tys. osób, tj. 5,0%). Natomiast 

najmniejszą liczbą ludności wyróżniały się powiaty: górowski (35,2 tys. osób, tj. 1,2% ogółu ludności), 

milicki (37,1 tys. osób, tj. 1,3%), kamiennogórski 43,6 tys. tj. 1,5% i złotoryjski (43,6 tys. osób. W 2018 

r., podobnie jak w latach wcześniejszych, zarejestrowano w skali roku dalszy, niewielki ubytek 

rzeczywisty ludności. W porównaniu do stanu z końca 2017 r. zaludnienie województwa zmniejszyło 

się o 1,3 tys. osób, tj. o 0,05%, a w porównaniu do 2010 r. – o 16,0 tys. osób, tj. o 0,55%. W przekroju 

województw wzrost liczby ludności na przestrzeni roku miał miejsce, tylko w 4 województwach, 

mianowicie w: mazowieckim, pomorskim, małopolskimi wielkopolskim a w pozostałych 12 

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

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

liczba mieszkańców wsi (szczególnie w strefie podmiejskiej). W dniu 31 XII 2018 r. stan ludności 

miejskiej wynosił 1991 tys. osób tj. o 5 tys. mniej niż przed rokiem i o 42,4 tys. mniej niż w 2010 r. 

Odmienny proces miał miejsce w środowisku wiejskim. W skali roku na wsi liczba mieszkańców 

zwiększyła się z 906 tys. osób według stanu z końca 2017 r. do poziomu 911 tys. osób, według stanu  

 końca 2018 r. czyli o 5 tys., tj. o 0,55% (w porównaniu do 2010 r. liczba ludności wiejskiej uległa 

zwiększeniu o 34 tys., a w porównaniu do 2005 r. – o 74,5 tys.). Zatem, w ciągu 2018 r. na 

dolnośląskiej wsi średnio na 1000 ludności przybyło 5 mieszkańców, a w dolnośląskich miastach – 

ubyło 6 mieszkańców (w 2017 r. - ubyło 3 mieszkańców). 
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Tabela 1. Liczba ludności, gęstość zaludnienia oraz liczba kobiet na 100 mężczyzn wg powiatów  

w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni    Kobiety  
Ludność  
na 1 km

2
 

Kobiety  
na 100 

mężczyzn  

W O J E W Ó D Z T WO 2901225 1394978 1506247 145 108 

Podregion Jeleniogórski 562331 271989 290342 101 107 

Powiaty:    
  
  

bolesławiecki 90200 43798 46402 69 106 

jaworski 50545 24746 25799 87 104 

jeleniogórski 63855 30867 32988 102 107 

kamiennogórski 43621 21297 22324 110 105 

lubański 54699 26645 28054 128 105 

lwówecki 46059 22447 23612 65 105 

zgorzelecki 90003 43776 46227 107 106 

złotoryjski 43869 21510 22359 76 104 

Miasto na prawach 
powiatu Jelenia Góra 79480 36903 42577 728 115 

Podregion Legnicko-głogowski 449037 217877 231160 129 106 

Powiaty:    
  
 

głogowski 89541 43598 45943 202 105 

górowski 35182 17434 17748 48 102 

legnicki 55326 27143 28183 74 104 

lubiński 106254 51345 54909 149 107 

polkowicki 62982 31139 31843 81 102 

Miasto na prawach powiatu 
Legnica 99752 47218 52534 1772 111 

Podregion Wałbrzyski 652415 313202 339213 156 108 

Powiaty:             

dzierżoniowski 101437 48355 53082 212 110 

kłodzki  159337 76950 82387 97 107 

świdnicki 157615 76072 81543 213 107 

wałbrzyski 56004 27020 28984 130 107 

ząbkowicki 65428 31839 33589 82 105 

Miasto na prawach powiatu: 
Wałbrzych 112594 52966 59628 1329 113 

Podregion Wrocławski 596794 292720 304074 93 104 

Powiaty:      

milicki 37093 18346 18747 52 102 

oleśnicki. 107062 52272 54790 102 105 

oławski 76595 37310 39285 146 105 

strzeliński 43773 21681 22092 70 102 

średzki 54269 26838 27431 77 102 

trzebnicki 84886 41746 43140 83 103 

wołowski 47056 23025 24031 70 104 

wrocławski 146060 71502 74558 131 104 

Podregion m. Wrocław 640648 299190 341458 2188 114 

Źródło: Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-II kwartał 2019 r. US Wrocław 
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Województwo dolnośląskie wyróżnia się na tle pozostałych województw wysokim poziomem 

urbanizacji, wyrażonym udziałem ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności. Według stanu  

w dniu 31 XII 2018 r. na obszarze województwa znajdowało się 91 miast, których ludność stanowiła 

68,6% ogółu mieszkańców województwa – co dawało, podobnie jak w latach wcześniejszych, drugie 

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

60,1%. W ogólnej liczbie 91 dolnośląskich miast dominowały małe miasta do 10,0 tys. mieszkańców 

(54 jednostki). W 2018 r. nadal najmniejszymi miastami były: Wleń (1,8 tys.) i Lubomierz (2,0 tys.)  

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

miastami, liczącymi ponad 100 tys. mieszkańców, były nadal 3 miasta: Wrocław (639,2 tys.), 

Wałbrzych (113,1 tys.) i Legnica (100,1 tys.). Miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. osób 

to: Jelenia Góra (79,7 tys.), Lubin (72,7 tys.), Głogów (67,9 tys.) oraz Świdnica (57,4 tys.). 

W zdecydowanej większości miast, w porównaniu do stanu z końca 2017 r., wystąpił spadek liczby 

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

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

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

W 2018 r. odnotowano ubytek rzeczywisty ludności. W skali roku liczba ludności uległa zmniejszeniu 

o 0,05%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 5 osób (w 2017 r. ubyły 4 osoby na 10 

tys. ludności). Zmniejszenie liczby ludności było spowodowane, podobnie jak w latach 

wcześniejszych, głównie ujemnym przyrostem naturalnym. Ubytek rzeczywisty ludności odnotowano 

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

Tabela 2. Przyrost naturalny w województwie dolnośląskim w roku 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Przyrost naturalny 

(w liczbach bezwzględnych) 
Przyrost naturalny 

(na 1000 ludności) 

WOJEWÓDZTWO 

DOLNOŚLĄSKIE -5201 -1,79 

Podregion Jeleniogórski -2430 -4,31 

Miasto na prawach powiatu: 

Jelenia Góra -485 -6,09 

Podregion Legnicko-głogowski -526 -1,17 

Miasto na prawach powiatu 

Legnica -216 -2,16 

Podregion Wałbrzyski -3400 -5,19 

Miasto na prawach powiatu: 

Wałbrzych -766 -6,77 

Podregion Wrocławski 673 1,13 

Podregion m. Wrocław 
482 0,75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Wrocław
2
 

Trzeba zaznaczyć że dodatnie wartości w zakresie przyrostu naturalnego (liczonego jako różnica 

między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie na 1000 ludności) osiągnęły jedynie 

powiaty: polkowicki (0,27) z podregionu legnicko-głogowskiego, wrocławski (5,59), oleśnicki (0,62), 

                                                           
2 „Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 2 kwartał 2019” Urząd Statystyczny we Wrocławiu, data publikacji 

30.08.2019 r  
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oławski (0,27) oraz milicki (0,11) z podregionu wrocławskiego oraz podregion miasto Wrocław (0,75). 

We wszystkich pozostałych powiatach odnotowano ujemny przyrost naturalny. 

 

Wykres 1. Ludności według grup wiekowych w tys. w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
3
  

Tabela 3. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym  

w województwie dolnośląskim, w tym udział procentowy poszczególnych grup w województwie 

dolnośląskim w roku 2018. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Z liczby ogółem w  wieku  Ludność  
w wieku 

nieproduk- 
cyjnym  
na 100 
osób  

w wieku  
produkcyj-

nym 

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat)  

produkcyjnym  
(18-59/64 lata)  

poprodukcyjnym  
(60/65 lat i więcej) 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 
(18-59 

lat) 

razem 

w tym 
kobiety  
(60 lat  

i więcej) 

W O J E W Ó D Z T W O 493 594 240 311 
1 753 

236 
820 814 654 395 445 122 65 

udział % danej grupy 17,01% 
 

60,43% 
 

22,56% 
  

Podregion Jeleniogórski 90 912 44 273 342 468 157 819 128 951 88 250 64 

Podregion m. Jelenia Góra 11 463 5 614 45 726 21 569 22 291 15 394 74 

Podregion Legnicko-
głogowski 

79 773 38 718 271 132 126 606 98 132 65 836 66 

Podregion m Legnica 16 464 7 900 59 487 28 148 23 801 16 486 68 

Podregion Wałbrzyski 101 637 49 419 393 153 181 363 157 625 108 431 66 

Podregion m. Wałbrzych 16 444 8 067 66 495 30 839 29 655 20 722 69 

Podregion Wrocławski 115 205 56 160 367 093 171 095 114 496 76 819 63 

Podregion m. Wrocław 106 067 51 741 379 390 183 931 155 191 105 786 69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Wrocław
4
 

                                                           
3„Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2018 r.”  opublikowany 21.05.2019 r  
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Wskaźnik obciążenia demograficznego wg. definicji GUS jest to stosunek liczby osób w wieku 
nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Wartości tego wskaźnika przedstawia 
ostatnia kolumna Tabeli 3 (powyżej). Warto również zwrócić uwagę, że począwszy od 2011, 
przeciwnie do lat poprzednich, w grupie osób w wieku nieprodukcyjnym utrzymuje się większy 
udział osób w wieku poprodukcyjnym (22,56%) niż osób w wieku przedprodukcyjnym (17,01%), co 
w sposób oczywisty wpłynie na coraz większa wartość wskaźnika obciążenia demograficznego w 
kolejnych latach.  

Mapa. 1 . Wskaźnik obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym w Polsce w roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Trwający proces starzenia się ludności przejawia się zwłaszcza we wskaźnikach obrazujących 

współczynnik obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym, który opisuje ile osób w wieku 

poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2018 r. wyniósł on 35,12 co daje 

wynik o ponad 10 wyższy niż przed dziesięcioma laty. We wszystkich województwach bez wyjątku 

współczynnik ten od 10 lat stale wzrasta. W 2018 r. największe obciążenie zarejestrowano  

w województwie łódzkim i świętokrzyskim. 

Aktywność zawodowa 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2018 r. 

wykazały m.in. zwiększenie liczby aktywnych zawodowo, w tym szczególnie osób bezrobotnych  

(o 23,8%). Jednocześnie zwiększeniu uległa liczba pracujących. Odnotowano wzrost stopy bezrobocia 

                                                                                                                                                                                     
4„Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 2 kwartał 2019” Urząd Statystyczny we Wrocławiu, data publikacji 

30.08.2019 r. 
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oraz jednocześnie wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia. Zmniejszyło się obciążenie osób 

pracujących osobami niepracującymi, które w 2018 r., trzeci rok z rzędu, kształtowało się  

w województwie dolnośląskim na poziomie niższym niż w kraju (811 osób niepracujących na 1000 

osób pracujących w woj. dolnośląskim wobec 853 osób w Polsce). 

Tabela 4. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2018 r. w woj. 

dolnośląskim. 

Wyszczególnienie 2010 2015 2017 2018 

Bierni zawodowo w tys. 1 084 1 006 1 009 
 

 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 54,1 55,2 55,2 57,5 

Wskaźnik zatrudnienia 48,6 51,8 51,8 55,2 

Stopa bezrobocia w % 10,2 6,2 3,2 4,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
5
 

W IV kwartale 2018 r., podobnie jak we wcześniejszych okresach, współczynnik aktywności 

zawodowej wśród mężczyzn był wyraźnie wyższy niż wśród kobiet (64,6% do 51%.). Współczynnik 

aktywności zawodowej na wsi był nieznacznie wyższy niż w mieście, odpowiednio 58,4% wobec 

57,2%). Nastąpiła tutaj wyraźna zmiana w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie sytuacja była 

odwrotna na wsi wskaźnik wynosił 54,4% a w miastach 57,1%. Województwo dolnośląskie przesunęło 

się na 4 pozycję w kraju pod względem współczynnika aktywności zawodowej (przed rokiem była 8 

pozycja). 

Zbiorowość pracujących w IV kwartale 2018 r. w województwie dolnośląskim wynosiła 1 263 tys. 

(zwiększyła się o 0,7% w stosunku do 2017 r.) i wynosiła 7,7% ogółu pracujących w kraju. 

Wykres 2. Struktura pracujących wg. wieku w IV kwartale roku 2010 i 2018  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                           
5Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2018 r., opublikowano  29.03.2019 r. 
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Największy udział w zbiorowość pracujących w 2018 r. miała grupa w przedziale wiekowym  

35-44 lata (29%), najmniejszy natomiast miały osoby ze skrajnych grup wiekowych tj. 15-24 lata oraz 

55 lat i więcej (odpowiednio 6,7% oraz 18,9%). W porównaniu do analogicznego okresu  

w roku 2010 na szczególną uwagę zasługuje fakt znaczącego wzrostu bo prawe 4 p. proc.  

w grupie najstarszej. Wskaźnik poziomu zatrudnienia niezmiennie pozostaje wyższy dla mężczyzn 

62,6% niż dla kobiet (48,5%), który jednak wzrósł w porównaniu do IV kwartału 2017 r. o 2,1 p. proc. 

W na koniec 2018 r.  wśród aktywnych zawodowo najwięcej było osób z wykształceniem wyższym 

(463 tys., tj. 39,3% ogółu), z wyksztalceniem  policealnym zawodowym 353 tys. tj. 30% ogółu)  

z zasadniczym zawodowym (300 tys. tj. 25,5% ogółu), najmniej natomiast z gimnazjalnym, 

podstawowym i niższym 61 tys. (tj. 5,2% ogółu). 

 

Rynek pracy  

Kolejny rok z rzędu, umocniły się pozytywne tendencje zapoczątkowane w 2013 r. Przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. było wyższe o 1,9% w porównaniu z 2017 r.,  

a w relacji do 2010 r. zwiększyło się o prawie 16%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw w 2018 r. w województwie dolnośląskim wyniosło 487,8 tys. osób i było wyższe niż  

w 2017 roku o 9,0 tys. osób, tj. o 1,9%. W kraju przeciętne zatrudnienie wyniosło 6229,6 tys.  

i zwiększyło się o 212,5 tys., tj. o 3,5% (wobec wzrostu o 4,5% w 2017 r.). W porównaniu do  

2010 r. przeciętne zatrudnienie w województwie wzrosło o 15,8%, a w kraju o 16,0%. 

Bezrobocie rejestrowane 

Rok 2018 był szóstym rokiem z rzędu, w którym w województwie dolnośląskim wystąpił spadek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku. W końcu grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 62,8, tys. i była niższa o 6 tys. niż 

przed rokiem. W porównaniu z końcem grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 87,5 

tys. Osób (tj. o 58,2%). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się o 6,4% (wobec spadku o 19% w 

2017 r.), a w relacji do 2010 r. była niższe o 44,7%. W porównaniu z grudniem 2017 r. liczba 

bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. Spadek liczby 

bezrobotnych powyżej 10,0% odnotowano w 7 powiatach, w tym największy w powiatach lubańskim 

(o 21,8%) i kamiennogórskim (o 18,8%) oraz w Wałbrzychu (o 18,2%). W województwie dolnośląskim, 

podobnie jak w kraju i w zdecydowanej większości województw, wśród bezrobotnych przeważały 

kobiety. Ich liczba była o 6,4% niższa niż rok wcześniej, jednak ich udział zwiększył się – stanowiły 

55,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 54,2%). Bezrobotnych mężczyzn było 

mniej niż rok wcześniej o 11,4%, a ich udział zmniejszył się o 1,4 p. proc. W końcu grudnia 2018 r. 

najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Ich udział  

w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 25,8% i w ciągu roku zwiększył się o 0,4 p. proc. W skali roku 

największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku 55 lat  

i więcej (spadek o 1,2 p. proc.) oraz 35-44 lata (wzrost o 1,0 p. proc.). Większość bezrobotnych 

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

wykształcenia. Przeważały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił odpowiednio  29,9% i 26,5%  

(w końcu grudnia 2017 r. – 30,7% i 26,9%). Problemy ze znalezieniem pracy miały również 

bezrobotne osoby z wykształceniem wyższym, których liczba w ciągu roku zmniejszyła się  
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o 5,2%, natomiast ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych był większy o 0,5 p. proc. (wyniósł 

13,0%). 

Tabela 5. Bezrobocie w Polsce na koniec VI 2018 r. 

L.p. Województwo 

Bezrobotni 
Wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej 

 Stopa 
bezrobocia 
rejestrowa-
nego w % 

stan w końcu 
miesiąca 

stan 
 w końcu 
miesiąca 

przyrost (spadek) zgłoszonych 
w m-cu wolnych miejsc pracy 

 i miejsc aktywizacji 
zawodowej  

w porównaniu do zgłoszonych  
w m-cu poprzednim ogółem 

w liczbach 
bezwzględnych 

w liczbach 
bezwzględny

ch 
w % 

  POLSKA 971 309 62 108 -26 910 -24,8 5,9 

1. Dolnośląskie 62 994 7 809 -3 375 -26,2 5,2 

2. 
Kujawsko-Pomorskie 72 731 2 968 -1 531 -26,9 8,8 

3. Lubelskie 74 467 1 626 -242 -7,1 8,0 

4. Lubuskie 22 208 2 414 -946 -22,8 5,8 

5. Łódzkie 66 073 5 896 -2 104 -19,3 6,1 

6. Małopolskie 71 680 5 392 -2 060 -26,5 4,8 

7. Mazowieckie 136 678 5 457 -6 095 -37,9 4,9 

8. Opolskie 22 675 2 238 -322 -10,9 6,3 

9. Podkarpackie 83 004 1 700 -905 -25,7 8,8 

10.  Podlaskie 36 785 1 198 -392 -20,3 7,8 

11. Pomorskie 47 617 3 664 -866 -12,0 5,1 

 12. Śląskie 80 112 10 733 -4 043 -28,4 4,3 

13. Świętokrzyskie 44 191 1 109 -970 -45,6 8,3 

14. Warmińsko-Mazurskie 53 141 3 047 547 17,2 10,4 

15. Wielkopolskie 50 902 3 891 -1 271 -19,7 3,1 

16. Zachodniopomorskie 46 051 2 966 -2 335 -37,4 7,4 
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych MRPiPS.   

Województwo Dolnośląskie plasuje się na 6 pozycji w kraju pod względem stopy bezrobocia, 

natomiast wraz z województwem  śląskim charakteryzuje się największą liczbą miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej   
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Mapa 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w grudniu 2018 r. (stan w końcu miesiąca). 

 

 
 
Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w grudniu 2018 roku DWUP. 

 

Pomimo niskiego bezrobocia nadal w województwie dolnośląskim mamy do czynienia  

z gminami, które charakteryzują się wysokim, dwucyfrowym wskaźnikiem bezrobocia. Są to 

niezmiennie od wielu lat powiaty: górowski (15,2%), złotoryjski (14,5%), wałbrzyski (13,8%), lwówecki 

(12,0%), wołowski (11,1%), kłodzki (11,6%) i legnicki (10,5%). Najniższa stopa bezrobocia cechuje 

powiat wrocławski (1,9%), bolesławiecki (3,8%), polkowicki (4,4%) i lubiński (4,8%) oraz miasta na 

prawach powiatu: Wrocław (1,8%), Jelenia Góra (3,5%). 

Osoby bezrobotne 

Bilans bezrobotnych w 2018 r. kształtował się korzystnie - w ciągu roku w urzędach pracy 

zarejestrowano mniej bezrobotnych niż wyrejestrowano z ewidencji (o prawie 6 tys. osób). Wskaźnik 

płynności bezrobocia (relacja liczby wyrejestrowanych bezrobotnych do bezrobotnych 

zarejestrowanych) kształtował się na poziomie 105,1% (w latach 2016 i 2017 odpowiednio wyniósł 

108,8% i 112,7%). W porównaniu do 2017 r. odnotowano zarówno mniejszy napływ bezrobotnych (o 
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14,4%), jak i odpływ z ewidencji bezrobotnych (o 20,1%), natomiast mniejszą liczbę oferowanych 

przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 1,9%). Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w końcu grudnia 2018 r. kształtowała się na poziomie 5,2%  

i była niższa o 0,6 p. proc. niż w kraju oraz o 0,5 p. proc. niż w grudniu poprzedniego roku.  

W porównaniu do grudnia 2010 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie niższym o 7,9 p. 

proc. Odnotowana w końcu 2018 r. stopa bezrobocia była najniższą wielkością na przestrzeni 

ostatniej dekady. 

  

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu lipca 2018 r. stanowili 82,1% ogółu 

bezrobotnych (o 1,5 p. proc. mniej niż przed rokiem). Zmniejszeniu uległ udział osób długotrwale 

bezrobotnych (o 2,5 p. proc.), która stanowi najliczniejsza grupę zarejestrowanych ogółem. Poniższa 

tabela przedstawia dane dotyczące innych osób wchodzących w skład tej szczególnej grupy 

bezrobotnych. 

Tabela 6. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim na koniec lipca 

2017 i 2018 r. 

Bezrobotni (w tys.) 
2017 2018 

VII VII 

do 30 roku życia 21,8 22,0 

                              w tym do 25 roku życia 9,8 10,0 

długotrwale  52,3 51,1 

powyżej 50 roku życia  33,5 30,6 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 4,6 4,3 

posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 roku życia 19,8 21,7 

niepełnosprawni  8,2 8,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Komunikat o sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2017 i 2018 r. 

Wnioski: 

Analiza aktywności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska wskazuje iż, istnieje konieczność 

podjęcia działań na rzecz aktywizacji osób z grup wykazujących się niższą aktywnością zawodową, to 

jest kobiet, osób po 55 roku życia oraz osób z niższym wyksztalceniem. W równym stopniu aktywność 

zawodowa powinna być wspierana w miastach jak i na wsi. Jednakże należałoby intensyfikować 

działania szczególnie w tych miejscowościach, które charakteryzują się niskim stopniem 

skomunikowania z dużymi miastami (długi czas przejazdu do pracy). 

Mimo niskiego bezrobocia, należy zwrócić uwagę na fakt, że ponad 82% ogółu bezrobotnych to osoby 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które rzadko mogą skorzystać z ofert na otwartym rynku pracy. 

To właśnie w tej grupie podmioty ekonomii społecznej posiadające potencjał do realizowania działań 

prowadzących do aktywizacji społecznej i zawodowej  powinny odgrywać szczególną rolę. 

 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 

W prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ewidencji 

Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2018 roku było zarejestrowanych 252 tys. 

pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON, 
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co odpowiada 241 tys. etatów, w tym: na chronionym rynku pracy 107 tys. osób  i 103 tys. etatów, 

oraz na otwartym rynku pracy  145 tys. osób i 137 tys. etatów. Dla porównania  

w grudniu 2017 roku odnotowano ogółem: 260 tys. zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (122 

tys. rynek chroniony i 138 tys. rynek otwarty).  

Tabela 7. Aktywność ekonomiczna  osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w IV kw. 2018 r.   

Wyszczególnienie 

 
Aktywni zawodowo Współczynnik aktywności zawodowej 

Wskaźnik 
zatrudnienia  

 
Ogółem 
(w tys.) 

razem 
(w tys.) 

w tym 
pracujący 

(w tys.) 

IV kw.  
2007 r. 

w % 

IV kw.  
2017r. 

w % 

IV kw.  
2018 r. 

w % 

 OGÓŁEM 3079 531 491 16,1 16,4 17,2 15,9 

Dolnośląskie 259 54 46 15,5 17,1 20,8 17,8 

Kujawsko-pomorskie 187 33 33 15,1 16,7 17,6 17,6 

Lubelskie 170 21 17 20,5 13,2 12,4 10,0 

Lubuskie 140 35 33 14,6 20,5 25,0 23,6 

Łódzkie 250 58 53 17,5 20,2 23,2 21,2 

Małopolskie 291 35 32 12,5 13,9 12,0 11,0 

Mazowieckie 315 54 51 16,8 12,3 17,1 16,2 

Opolskie 60 12 11 14,1 21,0 20,0 18,3 

Podkarpackie 147 28 27 24,7 21,9 19,0 18,4 

Podlaskie 79 8 8 13,6 10,5 10,1 10,1 

Pomorskie 198 38 37 16,8 21,5 19,2 18,7 

Śląskie 285 47 40 12,5 18,5 16,5 14,0 

Świętokrzyskie 107 17 17 23,3 20,3 15,9 15,9 

Warmińsko-
mazurskie 

144 21 19 11,7 17,0 14,6 13,2 

Wielkopolskie 307 48 47 18,0 12,8 15,6 15,3 

Zachodniopomorskie 141 22 21 9,5 12,1 15,6 14,9 

Źródło: Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2018 (IV kw.)
6
 

Województwo dolnośląskie w IV kwartale 2018 r. osiągnęło wraz z województwem lubuskim, 

łódzkim, pomorskim i opolskim najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. 

Dla województwa dolnośląskiego od roku 2007 wzrost ten nastąpił o 4,5 p. proc.  

  

                                                           
6 http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/bael/2019/Kopia%20Kopia%20Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2019%20I.xls
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Tabela 8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w Polsce Zestawienie 

średnioroczne za II poł. 2018 r. 

rok 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Współczynnik 
aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik 
zatrudnienia 

Stopa 
bezrobocia razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach w % 

2018 

Ludność ogółem  

21515 16480 15828 652 76,6 73,6 4,0 

Osoby niepełnosprawne 

1625 460 426 33 28,3 26,2 7,2 

Osoby sprawne 

19890 16020 15402 627 80,5 77,4 3,9 

Źródło: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,85,dane-dotyczace-zakladow-aktywnosci-zawodowej 

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych nadal jest na niezadawalającym poziomie. 

Porównując współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych i niepełnosprawnych, to jest on 

ponad dwukrotnie niższy w drugiej grupie. Wprawdzie różnica w poziomie bezrobocia w obu grupach 

nie wykazuje już tak dużych rozbieżność, jedna wynika on z bardzo dużego udziału osób biernych 

zawodowo w grupie osób niepełnosprawnych. Nieco lepiej wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, 

poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wynosił w roku 2018 5,2%, co wskazuje, że 

podejmowane są skuteczne działania na rzecz tej grupy osób. Wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio 48,7%, czyli nadal jest o 20 p. proc. 

wyższy niż w Polsce, dlatego też działania podejmowane na rzecz tej grupy powinny być znacznie 

wzmocnione. 

Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych na tle bezrobocia w województwie dolnośląskim 

wg. stanu na koniec roku w latach 1999 - 2018 

 

Źródło: Niepełnosprawni bezrobotni na dolnośląskim rynku pracy w 2018 r.,DWUP 
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Sytuacja osób bezrobotnych, szczególnie osób bez kwalifikacji stanowi istotne wyzwanie dla 

włączania PES w ten obszar aktywizacji. Kluczową rolę w temacie rozwoju ekonomii społecznej 

odgrywają również działania na rzecz osób biernych zawodowo, których odsetek z punktu widzenia 

rozwoju regionu musi zdecydowanie się zmniejszyć. Mimo, ze od roku 2013 następuje spadek 

zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych, system wymaga zwiększenia liczby 

aktywnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w PES. 

 

Wnioski: 

System nie przewiduje prowadzenia żadnej formy rejestru biernych zawodowo osób 

niepełnosprawnych, co powoduje, że nie jest znana ani dokładna liczba tej grupy osób, ani dokładne 

przyczyny, dla których nie poszukują oni zatrudnienia. Bierność zawodowej osób niepełnosprawnych 

wynikać może  z różnych kwestii. Część osób celowo nie poszukuje pracy (z własnej woli, bądź z woli 

ich opiekunów), ze względu na otrzymywane świadczenia (renty, świadczenia opiekuńcze, 

pielęgnacyjne). Część osób nie rejestruje się, gdyż PUP-y nie mają dla nich ofert pracy, ze względu na 

zbyt niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Z kolei oferty pracy nie wpływają do PUP-ów, gdyż 

pracodawcy nie otrzymują z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej odpowiednio wysokich 

dofinansowań z PFRON. W następstwie zrównania zasad refundacji kosztów zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych pomiędzy chronionym rynkiem pracy a wolnym rynkiem zwiększyło się 

zatrudnienie najciężej niepełnosprawnych osób na wolnym rynku pracy. Jednocześnie wiele zakładów 

pracy chronionej straciło status (koszt, który trzeba ponieść w przypadku posiadania statusu dla 

niektórych jest zbyt wysoki w porównaniu do refundacji pozyskiwanej tytułu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych). Zwiększyła się też liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych  

z najniższym stopniem niepełnosprawności (lekki). Często właśnie osoby z lekkim stopniem 

niepełnosprawności są zatrudniane w podmiotach ekonomii społecznej, ponieważ mają one 

problemy z utrzymaniem się na rynku pracy między innymi z powodu braku możliwości pozyskiwania 

refundacji wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej  (skomplikowany system SODiR). Należałoby 

zwiększyć akcje promocyjne na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 

pracy, wesprzeć małe firmy i podmioty ekonomii społecznej w tworzeniu miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Najczęściej bowiem osoby niepełnosprawne są zatrudniane przez duże firmy, 

które już mają wykształcone mechanizmy pozyskiwania rekompensat za zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych oraz firmy sieciowe, które mają tradycje związane ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu i traktują zatrudnianie niepełnosprawnych jako działalność poprawiającą 

wizerunek firmy. Jednostki samorządowe nie zatrudniają większej liczby niepełnosprawnych ze 

względu na niewystarczające kompetencje (zarówno zawodowe jak i komunikacyjne) potencjalnych 

pracowników. 

 

 

Powody korzystania z pomocy społecznej 

W województwie dolnośląskim w 2014 roku z jakiejkolwiek pomocy i wsparcia w ramach instytucji 

pomocy społecznej korzystały 159 964 osoby, co stanowi 5,5% mieszkańców województwa. Były to 

osoby i rodziny, które w danym okresie sprawozdawczym uzyskały pomoc i wsparcie w oparciu  

o zapisy ustawy o pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło 

finansowania. Uwzględniono tu zarówno pomoc udzielaną w formie decyzji administracyjnej, jak i tej 

przyznawanej bez decyzji, a także pomoc udzielaną bez konieczności przeprowadzania wywiadu 
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środowiskowego. W 2018 r. zanotowano  ponad 2% spadek w porównaniu o roku poprzedniego 

względem ogólnej liczby osób korzystających z wsparcia o 3 961 os. 

 

Posiłkując się sprawozdaniem MPiPS-03 za 2018 rok, liczba rodzin w województwie dolnośląskim 

objętych pomocą społeczną wynosiła 58 100 (spadek w stosunku do 2017 o 17 577 rodzin). Na 

obszarach wiejskich pomoc uzyskało 22 967 rodzin (spadek o 3 tys.). 

 

Najczęściej pomocą społeczną objęte były rodziny wg poniżej wskazanych typów: 

a) rodziny z dziećmi – 16 245 rodzin; 

b) rodziny emerytów i rencistów – 15 176 rodzin , w tym z ogółu gospodarstw emerytów  

i rencistów 70,4% stanowiły gospodarstwa jednoosobowe – liczba tego typu gospodarstw rośnie; 

c) rodziny niepełne – 7 185 rodzin. 

  

Z informacje wskazanych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej7 wynika, że w 2018r. najwięcej 

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

długotrwałej i ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. Było to odpowiednio: 28.131 rodzin  

z powodu ubóstwa, 24.967 rodzin dla których powodem korzystania ze świadczeń była długotrwała  

i ciężka choroba oraz 20.327 rodzin z powodu niepełnosprawności. Udział osób korzystających  

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

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

z pomocy społecznej do liczby mieszkańców gmin w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2018 roku 

średnio na 1000 mieszkańców przypadało 26 osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, 

w 2017 r. było to 28 osób, tak więc utrzymuje się pozytywny trend spadkowy.  

Najmniej rodzin w województwie w 2018r. otrzymało wsparcie z powodów: 

a) ochrony ofiar handlu ludźmi – 1 rodzina, 

b) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy – 23 rodziny. 

Z punktu widzenia RPRES konieczne jest zaplanowanie działań, które mogłyby wzmocnić tendencje 

spadkowe w korzystaniu z pomocy społecznej oraz uruchomić procesy zmieniające sytuację osób 

bezrobotnych.  

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej na mocy ustawy o pomocy społecznej dysponują 

określonymi formami wsparcia w ramach zadań własnych finansowanych głównie  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiatu) i zadań zleconych finansowanych 

z budżetu państwa.  

Ze wsparcia pieniężnego w postaci różnego rodzaju zasiłków korzystało w 2018r. ponad 54 tys. rodzin 

z terenu województwa. Z pomocy w formie świadczeń niepieniężnych w 2018 roku  

w województwie korzystało ponad 33,9 tys. osób oraz 24,7 tys. rodzin. Na podstawie danych  

                                                           
7„Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2018”, DOPS czerwiec 

2018 



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2018 

 

St
ro

n
a 

2
5

 

z OZPS za 2018 rok, ponad 91% rodzin, którym przyznano świadczenia w ramach pomocy społecznej, 

stanowiły rodziny otrzymujące świadczenie pieniężne. 

Tabela 9. Wskaźnik ubóstwa w Polsce i w woj. dolnośląskim w roku 2010, 2017 i 2018. 

Osoby – w % ogółu 
osób w 

gospodarstwach – 
 o wydatkach poniżej: 

2010 2017 2018 

Polska 
woj. 

dolnośląskie 
Polska 

woj. 

dolnośląskie 
Polska 

woj. 

dolnośląskie 

relatywnej granicy 
ubóstwa  

17,4 16,0 13,4 11,0 14,2 9,9 

 „ustawowej” granicy 
ubóstwa  

7,4 6,8 10,7 8,6 10,9 7,9 

minimum egzystencji  5,8 5,3 4,3 3,5 5,4 3,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z danych GUS W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa 

ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu  

z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego  

(z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż 

miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze 

świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa 

wśród gospodarstw domowych z dziećmi. Zdecydowanie korzystniej sytuacja wygląda  

w województwie dolnośląskim. W roku 2018 trend spadkowy w stosunku do 2017 r. został 

zachowany w przypadku 2 wskaźników: relatywnej granic ubóstwa 9,9% do 11,0% oraz ustawowej 

granicy ubóstwa 7,9% do 8,6%. Zwiększeniu uległ natomiast wskaźnik ubóstwa skrajnego (minimum 

egzystencjalnego), który wyniósł 3,8% do 3,5%. Zasięg ubóstwa w znacznej mierze powiązany jest  

z takimi czynnikami jak: niski poziom wykształcenia członków gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawność członka rodziny, a zwłaszcza głowy rodziny oraz rodziny z co najmniej 3 dzieci. 

Ubóstwo dotyczy częściej gospodarstw domowych rolników.  

 

Współpraca administracji publicznej w tym samorządowej z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca administracji publicznej w tym samorządowej z organizacjami pozarządowymi 

uregulowana została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz.688). Artykuł 5 ww. ustawy obliguje organy administracji 

publicznej do prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi posiadającymi status działalności pożytku publicznego  

w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywać się powinna m.in.  

w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

w ustawie, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności. Powinna ona mieć 

charakter opierający się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

Realizacja zadań publicznych jako zadań zleconych może mieć następujące formy: 
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1. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji, lub 

2. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji.  

Ze sprawozdań OZPS za rok 2018 wynika, że najczęściej przekazywane dotacje dla organizacji 

pozarządowych na rzecz realizacji zadań w obszarze pomocy i wsparcia, dotyczyły: 

i. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

ii. prowadzenia noclegowni, 

iii. prowadzenia mieszkań chronionych 

iv. prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 

Ponadto, pozostałe zadania zlecane organizacjom pozarządowym dotyczyły: 

- usług opiekuńczych, 

- specjalistycznych usług opiekuńczych, 

- dystrybucji żywności, wydawania żywności, 

- usług poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

- realizacji zadań zakresu profilaktyki i uzależnień, 

- realizacji zadań z zakresu integracji społecznej 

- realizacji projektów socjalnych. 

 

Przykładowe informacje ze sprawozdań OZPS za 2018 rok: 

1. Gminy w powiecie wrocławskim: gmina wiejska Kobierzyce, gmina miejsko-wiejska Siechnice oraz 

w powiecie jeleniogórskim gmina miejska Szklarska Poręba, w powiecie kłodzkim gmina miejsko-

wiejska Bystrzyca Kłodzka, w powiecie świdnickim Świebodzice - zlecały zadania z zakresu 

profilaktyki w zakresie uzależnień, 

2. Gmina miejska Bielawa, powiat dzierżoniowski, gmina miejska Kudowa Zdrój:, gmina miejsko-

wiejska Wołów, zlecane zadania z zakresu dystrybucji żywności oraz w Bielawie również 

serwowania posiłków w stołówce. 

3. Gmina miejska Głogów, powiat głogowski, zlecono wydawanie żywności, prowadzenie mieszkania 

chronionego, udzielanie schronienia. 

4. Gmina wiejska Mysłakowice, powiat jeleniogórski: zlecanie zadań z zakresu usług opiekuńczych i 

zapewnienia schronienia. 

5. Gmina miejska Kłodzko, powiat kłodzki: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, 

świadczenie usług opiekuńczych. 

6. Gmina miejska Chojnów, powiat legnicki: zlecanie pomocy prawnej, psychologicznej osobom 

pokrzywdzonym doznającym przemocy w rodzinie. 

7. Gmina miejska Jelenia Góra, zrealizowała projekt socjalny „Opłatek Maltański” polegający na 

organizacji kolacji wigilijnej dla osób objętych wsparciem MOPS w Jeleniej Górze i osób 

korzystających z pomocy GOPS w Podgórzynie. 

 

Przykładowe zlecane zadania organizacjom pozarządowym w powiatach: 
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1. W 2018r. Fundacja Manufaktura Inicjatyw Obywatelskich na zlecenie Powiatu Dzierżoniowskiego 

realizowała zadanie zlecone w obszarze pomocy i wsparcia - prowadzenie (w okresie od września 

do grudnia 2018r.) Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

2. Powiat Jaworski w roku 2018 podpisał 3 umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy dla Domu 

Dziecka im. dr. H. Jordana w Kaczorowie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

3. Powiat Jeleniogórski współpracuje z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie 

Nadzieja, zawarto umowę na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu 

socjalizacyjnego tj. Domu dla Dzieci Nadzieja w Przesiece. Umowa jest realizowana w roku oceny, 

obowiązuje do 31.12.2021 r. 

4. W powiecie kłodzkim, prowadzenie placówek pomocy społecznej zlecono 4 organizacjom 

pozarządowym  

5. W powiecie lubańskim zlecono 2 organizacjom pozarządowym takie zadania jak: prowadzenie 

Ośrodka wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

6. Powiat oleśnicki zlecił organizacji pozarządowej prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

W roku badania, trybie zamówień publicznych dolnośląskie jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej przekazywały środki na realizację takich zadań jak: 

1. Usługi opiekuńcze (gmina miejska Piława Górna, powiat dzierżoniowski: zlecono usługi opiekuńcze 

1 organizacji pozarządowej w trybie zamówień publicznych. 

2. Prowadzenie placówki w trybie zamówień publicznych powiat bolesławiecki zlecił 1 organizacji 

pozarządowej dotyczy to: Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska. 

3. Powiat kłodzki, gmina miejska Kłodzko: w trybie art. 4 ust. 8 ustawy o zamówieniach publicznych 

gmina zleciła realizację zadania w zakresie przygotowania i wydawania gorącego posiłku dla osób 

skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. 

4. Gmina Sulików powiat zgorzelecki, zawarto umowy z 6 organizacjami pozarządowymi w trybie 

zamówień publicznych, brak informacji o przedmiocie zadań przekazanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym. 

 

Zmiany jakich można się spodziewać w kwestii potencjalnego zwiększonego udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań zleconych w trybie zamówień publicznych, to promowanie  

w regionie klauzul społecznych, o których mowa w art. 22 ust. 2 lub art. ust. 4 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986). Promowanie wiedzy  

o stosowaniu klauzul w prowadzonych postępowaniach przetargowych w zamówieniach publicznych, 

które ogłaszają gminy w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia, jest  formą wsparcia 

dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na 

liczbę potencjalnych ogłoszeń publicznych w trybie zamówień publicznych, w których udział 

organizacji pozarządowych byłby celowy ze względu na przedmiot usługi lub produktu oraz możliwe 

zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ma wpływ praktyka wdrażania klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych w zadaniach z zakresu polityki społecznej na szczeblu 

gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. 

 

Wnioski: 

Analizując dane można zauważyć, iż przyczyny korzystania z pomocy społecznej pozostają 

niezmienione tj. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność. Należy zwrócić uwagę na fakt iż, pomimo 
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ogólnego spadku osób, którym udzielana jest pomoc społeczna, pozostają osoby wymagające 

długotrwałej pracy socjalnej, mającej na celu aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających  

z pomocy OPS. W aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, szczególnie w zakresie współpracy z PUP przy 

zatrudnianiu bezrobotnych, zwłaszcza będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Aby osiągnąć 

zmiany w tym zakresie niezbędna jest indywidualizacja pomocy i współpraca pomiędzy 

potrzebującymi pomocy, a instytucjami jej udzielającymi. 

 

Przedsiębiorczość: 

Z danych GUS8W województwie dolnośląskim na koniec grudnia 2018 r. w rejestrze REGON 

zarejestrowanych było 357,3 tys. (o 6,5 tys. więcej niż w roku 2017) podmiotów gospodarki 

narodowej (bez indywidualnych gospodarstw rolnych), w tym 247,5 tys. osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (65,9%).  

 

W porównaniu do 2017 r. liczba podmiotów ogółem zwiększyła się o 1,8%. W ogólnej liczbie 68,7 tys. 

spółek działało 41,9 tys. spółek handlowych oraz 26,7 tys. spółek cywilnych. Ponadto,  

w rejestrze było zarejestrowanych 9,2 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych, 2,5 tys. fundacji, 

0,8 tys. spółdzielni oraz 3,8 tys.  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Znacznie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw państwowych z 12 do 1. 

Wykres 4. Podmioty Gospodarki Narodowej wg. podregionów w woj. dolnośląskim oraz w m. Wrocław na 

koniec 2018 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
9
 

                                                           
8 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 15.02.2019 r. w województwie dolnośląskim Stan na koniec 2018 r., 

data publikacji 15.02.2019 r. 

9 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 15.02.2019 r. w województwie dolnośląskim Stan na koniec 2018 r., 

data publikacji 15.02.2019 r. 
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Na koniec 2018 r. największy wzrost liczby podmiotów w porównaniu do 2017 r. zaobserwowano  

w powiatach wrocławskim (wzrost o 9,7%) oraz trzebnickim (wzrost o 6,1%). Liczba podmiotów 

gospodarki narodowej zmniejszyła się w: Wałbrzychu (spadek o 2,3%), Jeleniej Górze (spadek  

o 2,3%), Legnicy (spadek o 0,7%) oraz powiatach: wałbrzyskim (spadek o 0,5%) i zgorzeleckim (spadek 

o 0,2%). 

 

Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było w następujących 

sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 80,1 tys. (21,4%), budownictwo - 45,3 

tys. (12,1%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 42,9 tys. (11,4%). Zdecydowaną większość, bo 

354,4 tys. jednostek, tj. 94,4% ogólnej liczby podmiotów stanowiły jednostki sektora prywatnego. 

Podmioty te prowadziły działalność gospodarczą głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (22,4%), budownictwo (12,6%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(10,6%). Natomiast podmioty sektora publicznego, których w końcu 2018 r. było 14,8 tys., prowadziły 

głównie działalność gospodarczą związaną z obsługą rynku nieruchomości (66,8%) oraz edukacją 

(17,3%).  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dominowały podmioty zarejestrowane 

w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych - 23,8% ogółu osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim (58,9 tys.), budownictwo – 

15,1% (37,4 tys.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,4% (30,6 tys.). 

W 2018 r. w województwie dolnośląskim najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą było zarejestrowanych we Wrocławiu – 76,0 tys. (30,6% ogółu zarejestrowanych osób 

fizycznych), natomiast najmniej w powiecie górowskim 2,1 tys. (0,8%). 

W 2018 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 32,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych  

(o 6,1% więcej niż przed rokiem), w tym 25,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 4,5 tys. spółek, 398 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 176 fundacji i 8 spółdzielni. 

Nowe podmioty rejestrowano głównie w sekcjach: budownictwo – 6,2 tys. (19,1% ogółu nowo 

zarejestrowanych podmiotów), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 5,1 tys. (15,6%) oraz 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 3,6 tys. (11,1%). Najwięcej nowych jednostek 

zostało zarejestrowanych we Wrocławiu – 11,2 tys. (34,5%), a najmniej w powiecie górowskim – 302 

(0,9%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej od wielu lat przewyższa 

liczbę wyrejestrowanych podmiotów.  

W województwie dolnośląskim z rejestru REGON wykreślono w 2018 r. 26,0 tys. podmiotów,  

tj. o 12,6% więcej, niż w 2017 r., w tym 16,1 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 7,2 tys. spółek, 981 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 545 spółdzielni i 136 

fundacji. Największą liczbę wyrejestrowanych przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach: handel; 

naprawa pojazdów samochodowych – 7,1 tys. (27,4% ogółu wyrejestrowanych podmiotów), 

budownictwo – 4,0 tys. (15,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 2,6 tys. (10,2%). Najwięcej 

podmiotów wyrejestrowano we Wrocławiu – 8,4 tys. (32,3%), a najmniej w powiecie milickim – 213 

(0,8%).10 

  

                                                           
10 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 15.02.2019 r. w województwie dolnośląskim Stan na koniec 2018 r., 

data publikacji 15.02.2019 r.  
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Wnioski: 

Obszary działalności gospodarczej PES nie pokrywają się z głównymi obszarami gospodarki 

narodowej, ze względu na swoją specyfikę i obszar działalności. PES-y nie działają prawie  

w ogóle w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności 

finansowej, obsłudze rynku nieruchomości. Nadal jest potrzebny wzrost przedsiębiorczości PES bez 

odnoszenia się do rodzaju działalności. PES-y w swoich działaniach nie powinny zostać pozostawione 

same sobie, powinny móc liczyć na pomoc i wsparcie władz samorządowych. 

 
 
 Turystyka 
 

Zgodnie z „Programem Rozwoju Turystyki Województwa Dolnośląskiego”, województwo 

charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami wypoczynkowo-uzdrowiskowymi. Kluczowym walorem 

turystycznym dla województwa jest obszar Sudetów. Szczególnymi walorami turystycznymi 

wyróżniają się obszary parków narodowych (Karkonoski i Gór Stołowych) oraz 18 obiektów obszaru 

chronionego krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. W województwie dolnośląskim 

występuje 51 rezerwatów przyrody, w 14 miejscowościach wody mają status źródeł leczniczych,  

a w dwóch miejscowościach status w zakresie kopalin leczniczych (torfy). W regionie znajduje się 11 

uzdrowisk statutowych. Województwo dolnośląskie charakteryzuje się jednym z najliczniejszych 

zespołów zabytków architektury. Ponad 100 miejscowości dysponuje zasobami będącymi atrakcjami 

turystycznymi (szczegółowy wykaz w Programie Rozwoju Turystyki). Na Dolnym Śląsku działają 42 

muzea o znaczeniu turystycznym. Region słynie również z atrakcyjnych turystycznie imprez 

kulturalnych, w regionie odbywa się ponad 100 różnego rodzaju festiwali imprez cyklicznych. 

Województwo dolnośląskie to również tradycja w zakresie rozwoju produktów lokalnych. Na liście 

produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi znajdują się 52 

produkty z województwa dolnośląskiego. 

 

Zgodnie z danymi GUS11 w 2018 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie 

dolnośląskim skorzystało 3,7 mln turystów, którym udzielono 9,0 mln noclegów. W porównaniu do 

2017 r. było to więcej odpowiednio o 10,0% i o 6,4%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych  

w 2018 r. wyniósł 38,4% (o 1,5 p. proc. więcej niż przed rokiem), a stopień wykorzystania pokoi  

w obiektach hotelowych – 47,7% (więcej o 2,2 p. proc.).  

 

W ciągu roku liczba pozostałych obiektów noclegowych zwiększyła się o 12,0% (w 2017 r. – 535 

obiektów). Wśród nich najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne (197 

obiektów), których w skali roku przybyło 51. Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów 

znalazły się ośrodki wczasowe (81 obiektów), a następnie zakłady uzdrowiskowe – 42. 

 

Niezmiennie, największa baza noclegowa turystyki Dolnego Śląska znajduje się w powiecie 

jeleniogórskim i kłodzkim, gdzie w końcu lipca 2018 r. odnotowano odpowiednio 300 i 217 obiektów 

(wobec odpowiednio 284 i 202 obiekty w 2017 r.). Stosunkowo dużo turystycznych obiektów 

noclegowych, szczególnie obiektów hotelowych stanowiących ⅔ obiektów ogółem, znajduje się we 

Wrocławiu (w końcu lipca 2018 r. było ich 93 wobec 82 rok wcześniej). 

                                                           
11 Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r. GUS 
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Tabela 10. Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie według podregionów 

województwa dolnośląskiego w 2018 r. (Stan w dniu 31 VII 2018 r.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Obiekty 
Miejsca 

noclegowe 
Korzystający 

Udzielone 

noclegi 

Wynajęte 

pokoje 

Ogółem 1 046 69 980 3 654 787 9 034 206 3 130 165 

Podregiony: 

jeleniogórski 490 31 067 1 214 914 3 557 693 1 075 118 

legnicko-głogowski 51 3 226 193 491 360 919 201 624 

wałbrzyski 338 19 926 761 380 2 660 840 556 032 

wrocławski 74 3 851 203 446 405 416 174 588 

Miasto Wrocław 93 11 910 1 281 556 2 049 338 1 122 803 

Źródło: Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

 

W 2018 r. w województwie dolnośląskim stopień wykorzystania miejsc noclegowych łącznie we 

wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 38,4% i był o 1,5 p. proc. wyższy niż przed 

rokiem (najwyższe wykorzystanie odnotowano w miesiącach letnich, urlopowych, od czerwca do 

września – odpowiednio 39,9% w czerwcu, 48,2% w lipcu, 50,2% w sierpniu i 40,8% we wrześniu). 
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Wykres 5. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych  

w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

% 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

12
 

  

                                                           
12 Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r. 
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Tabela 11. Lokata powiatów i miast na prawach powiatu według liczby noclegów udzielonych  

w turystycznych obiektach noclegowych w 2018 r. 

POWIATY 
Liczba udzielonych noclegów 

Liczba udzielonych 

noclegów na 1000 

ludności 

ogółem lokata 2017 = 100 ogółem lokata 

Bolesławiecki  107394 12 130,8 1 191 11 

Dzierżoniowski  72 180 17 85,2 709 22 

Głogowski - 22 100,6 - 26 

Górowski  - 30 86,4 - 30 

Jaworski  78 907 13 135 1 554 9 

Jeleniogórski  2 022 425 2 106,8 31 609 1 

Kamiennogórski  25 537 26 96,7 583 24 

Kłodzki  1 926 510 3 107,8 12 052 2 

Legnicki  43 158 20 148,2 782 19 

Lubański  658 831 4 109,3 12 024 3 

Lubiński  78 445 14 98,5 738 20 

Lwówecki  69 787 18 121,4 1 510 10 

Milicki  35 084 25 106,7 946 16 

Oleśnicki  76 159 16 115,7 712 21 

Oławski  69 727 19 115,9 911 17 

Polkowicki 37 307 23 90,7 592 23 

Strzeliński  4 544 29 100,3 104 29 

Średzki  15 122 28 66 280 28 

Świdnicki  160 304 7 113 1 015 15 

Trzebnicki  42 582 21 104,4 503 25 

Wałbrzyski  305 196 6 98 5 425 4 

Wołowski  15 229 27 108,9 324 27 

Wrocławski  146 969 9 94,2 1 023 14 

Ząbkowicki  77 732 15 129,8 1 183 12 

Zgorzelecki  142 877 10 107,2 1 584 8 

Złotoryjski  35 122 24 164,8 799 18 

Miasto Jelenia Góra  416 813 5 102 5 231 5 

Miasto Legnica   159 283 8 107,2 1 592 7 

Miasto Wałbrzych  118 918 11 99,2 1 051 13 

Miasto Wrocław  2 049 338 1 104,4 3 206 6 

Źródło: Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r., GUS 2019 
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich obiektach noclegowych turystyki różnił się 

istotnie między powiatami i w 2018 r. wahał się od 7,0% do 52,1%. Spośród 30 powiatów 

województwa dolnośląskiego wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej, który przekraczał 

średni poziom w województwie, wystąpił w miastach na prawach powiatu: w Jeleniej Górze (52,1%), 

w Legnicy (40,4%), w Wałbrzychu (41,3%) i we Wrocławiu (48,6%) oraz w powiatach: lubańskim 

(47,5%), wałbrzyskim (46,0%), kłodzkim (43,0%) i oławskim (41,1%). Najniższe wykorzystanie 

pojemności noclegowej, kształtujące się na poziomie niższym niż 20% odnotowano w powiatach: 

górowskim, kamiennogórskim i strzelińskim. 

Wnioski: 

Z przedstawionych danych wynika iż, jest konieczność włączenia PES w realizację usług na rzecz 

obiektów turystycznych/infrastruktury turystycznej (nie tworzenie infrastruktury lecz realizacja 

zadań/usług) a także angażowanie PES w różne akcje regionalne na terenie Dolnego Śląska np. targi. 

W zakresie RPRES istotnym wydaje się możliwość wpisania działań z zakresu ES w obszar turystyki  

i wykorzystania walorów regionu. Szczególnie istotne wydaje się to w powiatach gdzie, istnieje 

potencjał turystyczny, a jednocześnie mamy do czynienia z wysokim bezrobociem  

w stosunku do pozostałych części regionu. Jedną z obecnie rozwijających się w Polsce form 

aktywizacji społeczno-zawodowej są wioski tematyczne. Sukcesem ich rozwoju, jak pokazują 

przykłady z województw warmińsko-mazurskiego czy województw nadmorskich, jest wpisanie tego 

typu działań w programy turystyczne regionu. 
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5. Dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej. 

 

Jednym z podstawowych zadań stojących przed współczesną polityką społeczną jest przeciwdziałanie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęto aktualizację Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, który przyjął nazwę Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej. Poniżej przedstawiono definicję Ekonomii 

społecznej oraz Ekonomia solidarnej  zgodnie ze zaktualizowanym KPRES:  

Ekonomia społeczna – 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. 

Obszar wskazany definicją ekonomii społecznej obejmuje w szczególności: 

- organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 - koła gospodyń wiejskich; 

- spółdzielnie pracy; 

-  podmioty ekonomii solidarnej, o których mowa poniżej 

Ekonomia solidarna – to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja 

zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

podmiotami ekonomii społecznej są : 
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  przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność 

gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby trudno 

zatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób 

partycypacyjny, mogą otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego); 

  spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 

  zakłady pracy chronionej; 

  jednostki reintegracyjne, w tym: 

– jednostki aktywizujące osoby niepełnosprawne (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady 

Aktywności Zawodowej); 

– jednostki zatrudnienia socjalnego aktywizujące osoby wykluczone społecznie (Centra 

Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej). 

 

W związku z tym, że Raport dotyczy roku 2018 posłużono się poniższym podziałem Podmiotów 

Ekonomii Społecznej: 

 

 spółdzielnie: 

 spółdzielnie socjalne w tym spółdzielnie socjalne osób prawnych 

 spółdzielnie pracy; 

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych 

 centra integracji społecznej; 

 kluby integracji społecznej 

 zakłady aktywności zawodowej; 

 warsztaty terapii zajęciowej; 

 spółki non-profit 

 organizacje pozarządowe (w pojęciu organizacji pozarządowych, mieszczą się stowarzyszenia 

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

prawną i z punktu widzenia niniejszego opracowania stanowią PES).  
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Tabela 12. Rozkład liczbowy PES w podziale na subregiony (stan na 31.12.2018r.). Dane liczbowe zebrane 

przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

Podmiot Ekonomii Społecznej 
Subregion 

wrocławski  
i m. Wrocław 

Subregion 
wałbrzyski 

Subregion 
legnicko-
głogowski 

Subregion 
jeleniogórski 

spółdzielnie socjalne 39 (*8) 
 

45 (*10) 
 

 
12 (*2) 

 

 
11 (*2) 

 

w tym spółdzielnie socjalne osób 

prawnych 
2 2  1 

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

spółdzielnie inwalidów i 

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

centra integracji społecznej 1 5   

kluby integracji społecznej 2 3  3 

zakłady aktywności zawodowej 2 2  2 

warsztaty terapii zajęciowej 9 13 14 11 

spółki non-profit 1 4 8 1 

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

zawieszoną działalnością – źródło danych KRS. W powyższym zestawieniu zostały uwzględnione tylko spółki non profit, które 

utworzone zostały w ramach wsparcia OWES lub przez podmioty ekonomii społecznej, bez udziału w spółce sektora 

publicznego. 

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

2018, DOPS 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na koniec 2018 r. osobowość prawną 

posiadało 11 731 organizacji pozarządowych 

- 8390 stowarzyszeń,  

- 2 536 Fundacji  

- osobowości prawnej nie posiadało 599 organizacji pozarządowych 

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiada 870 organizacji pozarządowych (spadek o 8 

organizacji w stosunku do roku 2017). 

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

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

danych GUS1314 w roku 2017 liczba aktywnych organizacji sektora organizacji non-profit  

w województwie dolnośląskim wynosiła 6,8 tys., w tym ok. 1,8 tys. w samym Wrocławiu.   

                                                           
13

 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. data publikacji 27.12.2018 GUS 
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Mapa 3. Liczba organizacji non-profit aktywnych w 2018 r. według województw 

 

 

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

samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne. Data publikacji 23.12.2019 r. 

Tabela 13. Działalność organizacji non-profit w roku 2015 i  2017 w województwie dolnośląskim 

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

 

 

Współpraca z 

instytucjami  

publicznymi 

Współpraca z podmiotami 

komercyjnymi 

Współpraca z organizacjami 

sektora non-profit 

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

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
15

 

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

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html
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W 2017 roku 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji no-profit współpracowało z innymi 

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

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

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

podmiotów: 26,7% współpracowało wyłącznie z instytucjami publicznymi, 1,6% ograniczało się do 

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

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

jako główny cel nawiązywania współpracy z sektorem publicznym wskazywały możliwość pozyskania 

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

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

wymiana doświadczeń pracowników i wolontariuszy, a także rozszerzenie kontaktów  integracja 

środowiska lokalnego.  

 

Wykres 6. Struktura badanych organizacji sektora non-profit województwa dolnośląskiego w roku 2018 r. 

według głównej dziedziny działalności. 

tys. 

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

organizacji w województwie dolnośląskim w roku 2018. 

Większość badanych organizacji, zarówno w 2016 jak i 2018 roku r., działała wyłącznie w oparciu  

o pracę społeczną. Brak korzystania z płatnego personelu deklarowało w roku 2018 54,4% organizacji 

( w roku 2016 było ich aż 64%, w porównaniu do danych ogólnopolskich jest to wynik o 1,4 p. proc. 

niższy. W pozostałych organizacjach, czyli takich, które korzystały z pracy płatnej, umowy cywilno-

prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) stanowiły zdecydowaną większość w stosunku do 

zatrudnienia etatowego.  

Wykres 7. Liczba organizacji w tys. z uwzględnieniem organizacji posiadających płatny personel w 

województwie dolnośląskim w roku 2018. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 8. Struktura organizacji ze względu na osoby świadczące pracę na rzecz organizacji (po lewej)  

w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

Wykres 9. Podział podmiotów non-profit ze względu na formę zatrudnienia personelu (po prawej)  

w województwie dolnośląskim w 2018 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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W roku 2018 r. jedynie 45,6% organizacji zatrudniała płatny personel (w por. do  roku 2016 nastąpił 

wzrost o 3,3 p. proc.), z czego  aż 68,7% tylko na podstawie umów cywilnoprawnych (wzrost o 2,7 p. 

proc. w por. do 2016 r.) – 2,2 tys., a 31,3% na podstawie umowy o pracę – 1,0 tys.  

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o pracę  na dzień 31.12.2018 r. – 10,7  tys. ( 10,1 tys. – 2016 r.) 

- w tym kobiety - 8,3 tys. – 77,5% (77,4% - 2016 r.) 

- w tym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – 300 - 2,8% 

- w tym osoby, dla których jednostka stanowiła główne miejsce pracy 80,3% (88,1% - 2016 r.)  
 

Wykres 10. Struktura zatrudnienia na umowę o pracę w organizacjach ze względu na płeć (po lewej) w roku 

2018 województwie dolnośląskim. 

Wykres 11. Struktura zatrudnienia na umowę o pracę  w organizacjach ze względu niepełnosprawność (po 

prawej) województwie dolnośląskim w roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

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

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

w 2018 r., działała wyłącznie w oparciu o pracę społeczną. Brak korzystania z płatnego personelu 

deklarowało 54,4% z nich. W pozostałych organizacjach, czyli takich, które korzystały z pracy płatnej, 

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

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

feminizacją, gdyż kobiety stanowią ponad 77,5% personelu zatrudnionego na umowę o pracę. Ważne 

jest także wskazanie, że jedynie 1,3% z 7 tyś. organizacji działających w roku 2018 w województwie 

dolnośląskim zatrudniało co najmniej jedną osobę niepełnosprawną.  
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kobiety

mężczyni
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97% 

osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

osoby bez orzeczonej niepełnosprawności
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Tabela 14. Zmiany w strukturze zatrudnienia w sektorze non-profit w latach 2014 – 2018 w województwie 

dolnośląskim. 

ROK 2014 2016 2018 

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o 

pracę na dzień 31.12. danego roku. 

- w tym kobiety 

- w tym osoby, dla których jednostka 

stanowiła główne źródło utrzymania 

9,5 tys. 

84% 

75,8%. 

10,1 tys. 

80,4% 

91,6%. 

 

10,7 tys. 

77,5% 

80,3% 

Średnia liczba osób zatrudnionych na 

umowę o pracę na dzień 31.12. danego 

roku 

10 10 11 

Średnia liczba osób zatrudnionych na 

umowy cywilnoprawne 
10 9 6 

Przeciętne zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy w etatach 
8,1 tys. 8,9 tys. 9 tys. 

Średnia liczba etatów przypadająca na 

organizację zatrudniającą na podstawie  

stosunku pracy 

8 9 9 

Ogółem osoby zatrudnione na umowy 

cywilnoprawne 

- w tym osoby, dla których jednostka 

stanowiła główne źródło utrzymania  

- w tym kobiety 

24,5 tys. 

 

6,5%. 

 

53%. 

25,2 tys. 

 

7,14% tys. 

 

52,4%. 

31,1 tys. 

 

6,76% 

 

48,2% 

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

samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne, GUS 2019 

 

Przedsiębiorstwa społeczne 

 

Od 31 lipca 2019 r. obowiązują nowe Wytyczne w obszarze włączenia społecznego. W związku  z tym, 

że raport odnosi się do roku 2018, przedstawione kryteria dotyczące przedsiębiorstw społecznych 

zgodne są z obowiązują z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

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

Przedsiębiorstwo społeczne – to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową 

w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność 

kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której 

celem jest:  

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych 

osób:  
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(1) zatrudnienie co najmniej 50%:  

 osób bezrobotnych lub  

 osób z niepełnosprawnościami, lub  

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

socjalnym, lub  

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

o spółdzielniach socjalnych, lub  

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego; 

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej  

i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co 

najmniej 30%;  

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 

akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako 

kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność 

pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu  

w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 

podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;  

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie;  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną co 

najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. A 

W roku 2018 w wyniku przyznania dotacji na utworzenie nowych lub wsparcie istniejących 

przedsiębiorstw społecznych, 166 osób wykluczonych lub zagrożone wykluczeniem społecznym 

znalazło zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej –31 więcej niż w roku 2017. W sumie w latach 

2016-2018 liczba ta wyniosła 299 miejsc pracy. 
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Tabela 15. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy - subregion wrocławski i m. Wrocław w latach 2017 - 2018  

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

Rok 2017 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"NORI" 

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

Mała gastronomia, usługi 
cateringowe, onigiri - japońskie 
przekąski 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
PANATO SITO 

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

Sitodruk, wytwarzanie produktów 
papierniczych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

WSW 
ul. Mostowa 10, 56-120 Brzeg Dolny 
 

Prace remontowo-budowlane 

FUNDACJA ZNACZNIE 
WIĘCEJ 

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

Prowadzenie kawiarni stara 
piekarnia, catering zewnętrzny, 
ceramika, szycie 

STOWARZYSZENIE 

CENTRUM ROZWOJU 

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

Roboty budowlane związane z 
wnoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 

STOWARZYSZENIE 

TRYCHOLOGII PIĘKNE  

ZDROWE WŁOSY 

ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław 
 

Trychologia, działalność 
paramedyczna 

STOWARZYSZENIE 

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

Programowanie, projektowanie 

materiałów graficznych 

STOWARZYSZENIE 

„CENTRUM FIZJOTERAPII I 

SPORTU” 

ul. Życzliwa 13C, 53-030 Wrocław 

 

Usługi fizjoterapeutyczne, trening 

personalny 

Rok 2018  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"RATYŃ DO USŁUG" 

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

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

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
WROCBUD 

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

Przygotowanie terenu pod 
budowę 

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

Działalność fotograficzna i w 
zakresie nagrań dźwiękowych i 
muzycznych 

https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
mailto:biuro@ratyn.pl
mailto:biuro@wrocbud.pl
mailto:magdalena.maciolek@gmail.com
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Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

KULTURY "FOTOTONY" 

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

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

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„ZAKWAS” 

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

Produkcja ceramicznych wyrobów 
stołowych i ozdobnych, 
artystyczna działalność twórcza 

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

2018, DOPS 

 
Tabela 16. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy- subregion  wałbrzyski w latach 2017 - 2018 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

Rok 2017 

STOWARZYSZENIE "W-
AKCJI" 

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

Produkcja wyrobów ciastkarskich  
i ciastek (pierniki) 

STOWARZYSZENIE 
JEDYNAK 

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

Usługi gastronomiczne 

STOWARZYSZENIE DOBRY 
FACHOWIEC 

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

Specjalistyczne roboty budowlane 

CENTRUM MEDYCYNY 
BICOM GABINETY 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

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

Działalność paramedyczna 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
PERFEKT 

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

Wykonywanie wykończeniowych 
robót budowlanych  

STOWARZYSZENIE 
NIKOLAUS FILM STUDIO 

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

Działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 

Rok 2018 

PRALNIA MEKERSPACE 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

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

Produkcja płyt wykonywanych na 
bazie drewna tzw. peg board 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
NASZE WSPARCIE 

ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych 
 

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

mailto:kostrzewa.marta@gmail.com
mailto:dominika.kulczynska@gmail.com
http://www.pralniasokolowsko.pl/
mailto:kontakt@pralniasokolowsko.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ZIELONY ZAKĄTEK 

ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych 
 

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

NON PROFIT HETMAN 
SP.ZO.O. 

ul. Hetmańska 80c, 58-316 Wałbrzych 

agniesiula85@wp.pl     

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

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

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

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

 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
SPOŁECZNE 7NIEBO SP. Z 
O.O. 
 

pl. Marceliny Darowskiej 1, Wałbrzych  

7niebo.walbrzych@gmail.com Usługi krawieckie 

NON PROFIT MARMEST 
SP. Z O.O. 

ul. Wesoła 6/7, Czarny Bór 

 

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

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

2017 i 2018, DOPS 

 

Tabela 17. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy – subregion legnicko-głogowski w latach 2017 - 2018 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

Rok 2017  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
AKADEMII AVATAR 

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

Wystawianie przedstawień 
artystycznych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
EFEKT 

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

Biuro księgowe 

FUNDACJA PRACOWNIA 
ROZWOJU REGIONU 

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

Geocaching, wycieczki 
krajoznawcze 

"FOLWARK I STAJNIA 
OSIEK" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

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

Hotel dla koni, zajęcia 
terapeutyczne, jeździectwo 

KRĘTA 6 SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

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

Gastronomia 

mailto:agniesiula85@wp.pl
mailto:inkubatorpomyslownp@gmail.com
mailto:spoldzielnia@interia.pl
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Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

DOMBUD SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Pątnów Legnicki 57, 59-216 Kunice Roboty budowlane 

Rok 2018 

BUDRENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica 

gklegnica@interia.pl  

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

ECO OFFICE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

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

FUNDACJA EDUKACJI I 
ROZWOJU 

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

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

Prowadzenie zajęć karate dla 
różnych grup wiekowych 

FUNDACJA NORPAL 

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

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

HOTEL MAX CHOJNÓW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Katedralna 2, 59-225 Chojnów 

maxhotel@interia.pl  
Usługi hotelarskie wraz z 
restauracją 

LEGNICKIE CENTRUM 
ROZWOJU SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Michała Drzymały 8 

59-220 Legnica 

Pomoc osobom w podeszłym 
wieku i osobom 
niepełnosprawnym 

M&M 4'U SPÓŁKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIA 

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

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
samochodów osobowych i 
furgonetek, branża rozrywkowa 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
LUX 

Księgnice 14, 59-300 Lubin 

Specjalistyczne sprzątanie 
budynków i obiektów 
przemysłowych oraz usługi 
opiekuńcze 

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

Organizacja happeningów i 
animacji, 
Nauka języków obcych. 
Biofeedback 

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

2017 i 2018, DOPS 

  

mailto:gklegnica@interia.pl
mailto:arashilegnica@gmail.com
http://norpal.pl/
mailto:norbert@norpal.pl
mailto:maxhotel@interia.pl
mailto:mm4u.raczka@gmail.com
mailto:orlowskabeata@interia.pl
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Tabela 18. Podmioty, które powstały w wyniku wsparcia OWES i otrzymały dotacje na utworzenie miejsc 

pracy- subregion jeleniogórski w latach 2017 - 2018 

Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

Rok 2017 

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

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

FUNDACJA OGRODY 
KARKONOSZY 

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

Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

KARKONOSKA 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ANCORA 

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

Wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
CARE OF GREEN 

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

Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów 
zieleni 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
SILVERS 

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

Pozyskiwanie drewna 

Rok 2018 

FUNDACJA WORK FOR 
WORK 

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

Jelenia Góra 

sylwiakoperek@gmail.com  

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

FUNDACJA INICJATYW DLA 
WSZYSTKICH POKOLEŃ 
"NAPRZECIW" 

ul. Leona Wyczółkowskiego 17, 58-500 

Jelenia Góra 

Zbyszekmusial1@gmail.com  

Działania na rzecz osób w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym niepełnosprawnych 
w obszarze przygotowania do 
wykonywania pracy zawodowej, 
zdobywania doświadczenia oraz 
kwalifikacji zawodowych, 
zatrudnienia, wspomagania w 
zatrudnieniu. 

LANCZOWNIA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIAŁNOŚĆIĄ 

ul. Grunwaldzka 72, 58-506 Jelenia 

Góra 

dorpuc@gmail.com 

 

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

FUNDACJA ŚW. 
KRZYSZTOFA  

ul. Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski 

K.Krzyk@op.pl  

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

mailto:silversbiuro@gmail.com
mailto:sylwiakoperek@gmail.com
mailto:Zbyszekmusial1@gmail.com
mailto:dorpuc@gmail.com
mailto:K.Krzyk@op.pl
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Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

FUNDACJA IM. ŚW. 
AGNIESZKI PATRONKI 
DZIECI 

ul. Żytnia 2, 59-600 Lwówek Śląski 

steplewskaagnieszka@gmail.com  

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

FUNDACJA MAGIC ROOM 

Ul. Stanisława Wyspiańskiego 87, 58-

500 Jelenia Góra 

fundacjamagicroom@gmail.com  

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

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

2018, DOPS 

 

Spółdzielnie socjalne 

 

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

osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę 

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

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

W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej spółdzielnia socjalna wymaga dużej 

samodzielności i odpowiedzialności jej członków. Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania 

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

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

przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, 

zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. 

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

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

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

do niej przystąpić. 

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

- działalność gastronomiczną, catering, produkcję pieczywa, 

- prace porządkowe oraz remontowo-budowlane, 

- opiekę nad dziećmi, opiekę nad osobami starszymi, 

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

- sprzedaż (w tym sprzedaż internetową), 

- usługi krawieckie, 

- tworzenie stron internetowych, 

- usługi reklamowe, 

- sport/turystyka/rekreacja, 

mailto:steplewskaagnieszka@gmail.com
mailto:fundacjamagicroom@gmail.com
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- inna działalność (np. sprzedaż hurtowa odzieży, produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 

prowadzenie ekologicznej myjni parowej). 

 

Pozyskanie informacji na temat aktywnie działających liczby spółdzielni socjalnych istniejących  

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

statystycznych w tym zakresie. Na terenie województwa dolnośląskiego zarejestrowanych  

w Krajowym Rejestrze Sądowym na koniec roku 2018 było 107 spółdzielni socjalnych z czego, według 

danych DOPS, blisko 1/4 nie prowadzi działalności choć formalnie nie zostały wyrejestrowane. 

Sytuacja ta związana jest często ze żmudnym i kosztownym procesem likwidacji spółdzielni 

socjalnych. 

W roku 2018 na terenie województwa powstało 7 spółdzielni socjalnych, tj. o 5 mniej niż w roku 

2017, ale i tak o 6 więcej niż w roku 2016.  Sytuacja ta  spowodowana była głównie 

zakontraktowaniem środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, przeznaczonych na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych podmiotach 

oraz na tzw. wsparcie pomostowe. 

Tabela 19. Dane dotyczące liczby spółdzielni socjalnych  w woj. dolnośląskim w latach 2016 - 2018 

Rok 2016 2017 2018 wzrost 

liczba spółdzielni socjalnych  88 100 107* 22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS.  

*w tym 23 jest w likwidacji, posiada uprawomocnienie o wykreśleniu z KRS, jest wykreślonych z rejestru Przedsiębiorców 

lub zawiesiło działalność). 

 

Tabela 20. Spółdzielnie Socjalne założone w roku latach 2017 2018.  

l.p. Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

2017 

1. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
CARE OF GREEN 

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

Działalność usługowa 
związana z 
zagospodarowaniem 
terenów zieleni 

2. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
SILVERS 

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

Pozyskiwanie drewna 

3. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
AKADEMII AVATAR 

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

Wystawianie przedstawień 
artystycznych 

4. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"NORI" 

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

Mała gastronomia, usługi 
cateringowe, onigiri - 
japońskie przekąski 

5. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
PANATO SITO 

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

Sitodruk, wytwarzanie 
produktów papierniczych 

mailto:silversbiuro@gmail.com
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l.p. Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

6. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

WSW 
ul. Mostowa 10, 56-120 Brzeg 
Dolny 
 

Prace remontowo-
budowlane 

7. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

EFEKT 

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

Biuro księgowe 

8. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

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

mała gastronomia, usługi 
cateringowe 

9. 

CENTRUM MEDYCYNY 

BICOM GABINETY 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

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

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

10. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

PERFEKT 

ZAUŁEK 12,  57-400 Nowa 
Rudaspoldzielnia.perfekt@on
et.pl 

usługi remontowo-
budowlane oraz porządkowe 

11. 

KARKONOSKA 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

ANCORA 

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

świadczenie usług 
remontowo-budowlanych 
oraz czystościowo-
porządkowych. 

12. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

"MITOS" 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4, 58-
100 Świdnica 
m.krol.mitos@wp.p  

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

Rok 2018 

1. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
"RATYŃ DO USŁUG" 

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

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

2. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
WROCBUD 

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

Przygotowanie terenu pod 
budowę 

3. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„ZAKWAS” 

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

Produkcja ceramicznych 
wyrobów stołowych i 
ozdobnych, artystyczna 
działalność twórcza 

mailto:spoldzielnia@interia.pl
mailto:spoldzielnia.perfekt@onet.pl
mailto:spoldzielnia.perfekt@onet.pl
mailto:m.krol.mitos@wp.p
https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
https://www.facebook.com/ratyn.do.uslug/
mailto:biuro@ratyn.pl
mailto:biuro@wrocbud.pl
mailto:dominika.kulczynska@gmail.com
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l.p. Nazwa Kontakt 
Rodzaj świadczonych usług, 
wytwarzanych produktów, 

zakres działalności 

4. 
PRALNIA MEKERSPACE 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

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

Produkcja płyt 
wykonywanych na bazie 
drewna tzw. peg board 

5. 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
NASZE WSPARCIE 

ul. Ogrodowa 2a, 58-306 
Wałbrzych 
 

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

6. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ZIELONY ZAKĄTEK 

ul. Kolejowa 4, 58-300 
Wałbrzych 
 

Demontaż wyrobów zuży-
tych, odzysk surowców z 
materiałów segregowanych, 
działalność związana z 
zagospodarowaniem 
terenów zielonych 

7. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
LUX 

Księginice 14, 59-300 Lubin 

Specjalistyczne sprzątanie 
budynków i obiektów 
przemysłowych oraz usługi 
opiekuńcze 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 2018, DOPS 

 

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

gospodarki społecznej. W województwie dolnośląskim na koniec 2018 roku na 107 spółdzielni 

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

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

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

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

niepowodzenia niełatwego przedsięwzięcia jakim jest spółdzielnia socjalna. 

Godnym uwagi  podmiotem są spółdzielnie socjalne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

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

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

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

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

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

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

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

samorządu w procedurze bezprzetargowej (in-house). 

Dodatkowo istotne z punktu  widzenia  prowadzenia  polityki  regionalnej w obszarze ekonomii 

społecznej będzie wsparcie w tworzeniu spółdzielni socjalnych przy podmiotach reintegracyjnych, 

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

Dolnym Śląsku. 

  

http://www.pralniasokolowsko.pl/
mailto:kontakt@pralniasokolowsko.pl
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Podmioty reintegracyjne 

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego
16

  dotyczących działalności podmiotów reintegracyjnych  

w roku 2018 wynika, że  Łącznie w 2018 r. aktywnie działało 1266 jednostek reintegracji społeczno-

zawodowej. Liczba ta zwiększyła się w porównaniu do 2017 r. o 57 jednostek, tj. o 4,7%. W 2018 r., 

podobnie jak w latach wcześniejszych, były to głównie placówki nakierowane na aktywizację osób  

z niepełnosprawnościami – 718 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 116 zakładów aktywności 

zawodowej (ZAZ). Wśród placówek świadczących usługi również dla osób z innych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym aktywnie działało 186 centrów integracji społecznej (CIS) i 246 klubów 

integracji społecznej (KIS). 

W ciągu 2018 r. z usług reintegracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ 

skorzystało blisko 44,6 tys. osób. Od 2017 r. liczba odbiorców usług tych placówek wzrosła o 3,4% tj. 

o ponad1,4 tys. osób. Biorąc pod uwagę typ placówki, w jakiej prowadzono integrację 

społecznozawodową, największą grupę beneficjentów stanowili uczestnicy WTZ (61,6%), następnie - 

uczestnicy zajęć w CIS (27,1%), a najmniejszą - osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ (11,3% - 

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 

 

  

                                                           
16

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii 
zajęciowej w 2018 roku, GUS 2019 
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Mapa 4. Jednostki reintegracji społeczno – zawodowej według podregionów w 2018 r. 

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

w 2018 r., GUS  

 

Tabela 21.  Dane dotyczące liczby podmiotów reintegracyjnych w woj. dolnośląskim w latach 2015 - 2018 
liczba placówek o charakterze 

reintegracyjnym 
2015 2016 2017 2018 

Centra Integracji Społecznej 4 6 6 6 

Kluby Integracji Społecznej 6 3 6 8 

Zakłady Aktywności Zawodowej 5 6 6 6 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 51 45 46 47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 
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Centra Integracji Społecznej 

 

Na koniec 201817 r. w Polsce aktywnie działało 186 centrów integracji społecznej. W porównaniu  

z 2017 r. liczba aktywnych CIS wzrosła o 20 jednostek. Podobnie jak rok wcześniej, 2/3 centrów 

integracji społecznej prowadzonych było przez organizacje non-profit (124 jednostki w 2018 r. i 109 

jednostek w 2017 r.). Jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, prowadziły w 2018 r. 54 

centra integracji społecznej, a 8 aktywnych CIS działało przy spółdzielniach socjalnych. Najwięcej CIS 

miało swoje siedziby w województwach: wielkopolskim (14,0%), śląskim (12,9%) i pomorskim 

(12,4%). Natomiast najmniej było ich, podobnie jak w 2017 r., w województwach: łódzkim i kujawsko-

pomorskim (po 1,6%) oraz opolskim (2,7%). Najwyższe nasycenie placówkami CIS w stosunku do 

liczby ludności zamieszkującej dane województwo odnotowano w województwie lubuskim, gdzie na 

100 tys. ludności przypadały 2,0 jednostki tego rodzaju, podczas gdy przeciętnie w kraju było to 0,4 

jednostki. W roku 2018 r. średnio na jedno województwo przypadało 11,6 centrów integracji 

społecznej (w 2017 r. było to 10,4 jednostki),  

 

Mapa 5. Rozmieszczenie centrów integracji społecznej w 2018 r. według województw 

 

 

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

zajęciowej w 2018 r. Notatka informacyjna z dnia 29.11.2019 r. GUS 

 

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

31.12.2018r.): 
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Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 
2018 roku   
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 Wrocławskie Centrum Integracji prowadzi działalność od 2006 roku, którego  celem działania 

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

pracy. 

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

Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim jest to jednostka organizacyjna, 

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

podległa urzędowi gminy, prosperuje od 1 kwietnia 2013 roku. 

Wszystkie trzy wymienione powyżej placówki działają jako jednostki organizacyjne samorządów 

terytorialnych w ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. 

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

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

wykluczeniem społecznym. Specjalizuje  się w wykonywaniu prac z zakresu 

 Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach funkcjonujące przy Stowarzyszeniu „Edukacja  

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

do CIS realizują programy integracji zawodowej i  

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

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

 

Tabela 22. Liczba uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną w CIS w latach 2015 – 2018 

* Dotyczy głównie zwalnianych z zakładów karnych oraz uchodźców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

Efektywność zatrudnieniowa  

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2018 zajęcia organizowane  

w ramach działalności CIS  ukończyło ponad 5,8 tys. osób (2017 – 5,0 tys.), z czego (2017 - 2,2 tys., tj. 

44%) usamodzielniło się ekonomicznie, tzn. podjęło pracę zarobkową albo uzyskało świadczenie 

emerytalne lub rentowe. W województwie dolnośląskim efektywność zatrudnieniowa prezentowała 

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

rok Uczestnicy zajęć w CIS (w ciągu roku) 

 ogółem 

Osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

Osoby 

niepełnospr

awne 

Osoby 

uzależnione od 

alkoholu lub 

środków 

psychoaktywnych 

Osoby 

bezdomne 

Osoby z 

chorobami 

psychicznym

i 

Pozostali

* 

2015 489 208 39 15 13 2 207 

2016 573 261 20 12 21 2 257 

2017 566 203 49 15 20 0 279 

2018 705 219 66 60 15 21 324 
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W celu przedstawienia efektywności zatrudnieniowej centrów integracji społecznej na Dolnym Śląsku 

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

2016 r., 108 w 2017 r. i 98 w 2018 r., co umożliwiło ukazania rzeczywistego stanu. 

Tabela 23. Liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie po zakończeniu uczestnictwa w centrum 

integracji społecznej w województwie dolnośląskim w roku 2016 i 2018 roku. 

Wyszczególnienie 

Liczba 

uczestników w 

roku 2016 

Liczba 

uczestników 

w roku 2017 

Liczba 

uczestnikó

w w roku 

2018 

Uczestnicy zajęć usamodzielnieni ekonomicznie ogółem 95 108 151 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej skierowani do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 
1 0 0 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni u 

pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego 
88 92 109 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni w 

centrum integracji społecznej 
0 1 2 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli 

samodzielną działalność gospodarczą 
1 1 4 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli 

działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej 
0 0 0 

Uczestnicy skierowani do odbycia stażu zawodowego  2 4 29 

uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej nabywający 

prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych 
3 10 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Byli uczestnicy zajęć CIS na terenie Dolnego Śląska najczęściej znajdowali zatrudnienie u pracodawcy 

spoza centrum (109 na 151 osób usamodzielnionych), w tym żadna osoba nie została skierowana do 

zatrudnienia, które było wspierane finansowo przez powiatowy urząd pracy. Dodatkowo 29 osób 

zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  

i rynku pracy (tutaj odnotowano bardzo duży wzrost w porównaniu do lat poprzednich) oraz 4 osoby 

rozpoczęły działalność gospodarczą. 7 uczestników nabyło prawo do świadczeń emerytalnych  

i rentowych. W porównaniu z danymi dla Polski najbardziej widoczna jest przewaga kierowania 

uczestników CIS do pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego, a rzadziej stosowania innych form 

takich jak kierowanie na staże, czy zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego. W 2018 roku 2 

uczestników został zatrudniony w CIS, żaden natomiast, tak jak i w poprzednich latach, nie podjął 

działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej.  

Kluby Integracji Społecznej: 

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

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa 

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

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

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

ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji 
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zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego18 na koniec 2018 r. w Polsce działało 246 klubów 

integracji społecznej. Liczba aktywnych KIS zwiększyła się o 27 jednostek w porównaniu z 2017 r. Na 

100 tys. ludności przypadało w 2018 r. 0,6 jednostki tego rodzaju. Kluby integracji społecznej, jako 

jedyne jednostki reintegracji społeczno-zawodowej w zdecydowanej większości prowadzone były 

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

pomocy społecznej lub domy pomocy społecznej – podobnie jak rok wcześniej dotyczyło to blisko 3/4 

KIS. Pozostałe kluby integracji społecznej prowadzone były przez organizacje non-profit. Najwięcej 

KIS miało swoje siedziby w województwach: śląskim (15,0%), warmińsko-mazurskim (14,2%)  

i małopolskim (12,2%). Natomiast najmniej klubów działało w województwach: podlaskim  

i dolnośląskim (po 1,2%). 

Mapa 6. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej według województw w 2018 r.  

 
Źródło: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 
zajęciowej w 2018 r. Notatka informacyjna z dnia 29.11.2019 r. GUS r. (nie zostały uwzględnione Kluby Integracji Społecznej, 
które przekazały sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2018 r.  

 

W 2018 r. średnio na jedno województwo przypadało prawie 15,4 (2016 -14) klubów integracji 

społecznej, przy czym były one rozmieszczone bardzo nierównomiernie. Najwięcej KIS, powyżej 35 

miało swoje siedziby w województwach: warmińsko-mazurskim (36) i śląskim (37) oraz małopolskim 

(30), średnia liczba KIS, około 20, funkcjonowała w województwach: wielkopolskim (23) i lubelskim 

(27), natomiast najmniej klubów działało w województwach: podlaskim (3) i dolnośląskim (3 – nie 

zostały uwzględnione Kluby Integracji Społecznej, które przekazały sprawozdanie do Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2018 r.)  

                                                           
18

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 
zajęciowej w 2018 r. GUS 2019 r. 
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Wśród 69 KIS prowadzonych w 2018 r. przez podmioty non-profit 39 jednostki działały w ramach 

stowarzyszeń, 24 prowadzone były przez fundację, a 6 - przez społeczny podmiot wyznaniowy. 176 

KIS prowadzone było przez JST, natomiast 1 przez Spółdzielnię socjalną. 

Na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2018 zarejestrowanych było 8 Klubów Integracji 

Społecznej. 

 Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu 

 Klub Integracji społecznej w Jeleniej Górze  

 Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie 

 Dzierżoniowski Klub Integracji Społecznej (Data utworzenia 01.10.2017r., data rozpoczęcia 

dzielności 06.11.2017 r.) 

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

rozpoczęcia działalności 20.11.2017) 

 Klub Integracji Społecznej "Żmigrodzki KIS” (Data utworzenia 28.12.2017 r., data rozpoczęcia 

działalności 02.02.2018) 

 Klub Integracji Społecznej w Świeradowie Zdrój (Data utworzenia 27.08.2018 r., data 

rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r.)) 

 Klub Integracji Społecznych w Oleśnicy (data utworzenia 26.02.2018 r., data rozpoczęcia 

działalności 01.10.2018 r.) 

 „Klub Integracji Społecznej Jelonek” w Jeleniej Górze (brak wpisu w rejestrze) 

Tabela 24. Liczba uczestników Klubów Integracji Społecznej w latach 2015-2018 w województwie 

dolnośląskim. 

rok 

Liczba osób, które: 

Rozpoczęły zajęcia Ukończyły zajęcia Absolwenci 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2015 179 136 113 63 5 2 

2016 37 39 8 8 8 8 

2017 153 109 10 8 10 6 

2018 207 147 165 111 55 45 

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

19
 

 

Liczba uczestników KIS, która skorzystała z różnego rodzaju wsparcia w ramach reintegracji 
społecznej w 201820 r: 
Zajęcia terapeutyczne indywidualne – 48 osoby (42 K, 6 M) 
Zajęcia terapeutyczne grupowe – 142 osób (101 K, 41 M) 
Zajęcia edukacyjne – 264 osób (133 K, 67 M) 
Poradnictwo prawne – 177 osób (113K, 64 M) 
Poradnictwo Psychologiczne 200 osób (133 K, 67 M) 

                                                           
19

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

2016 r. Notatka informacyjna z dnia 13.11..2017 r. Główny Urząd Statystyczny; Centra integracji społecznej, kluby integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. z dnia 21.12.2018 
20

 Dane dotyczą KIS, które przekazały sprawozdanie do MRPiPS za rok 2018 
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Liczba uczestników KIS, która skorzystała z różnego rodzaju wsparcia w ramach reintegracji 
zawodowej: 
Szkolenia zawodowe – 140 (87 K, 53 M) 
Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej – 92 (83 K,  
9 M)  
Doradztwo i szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółdzielni 
Socjalnej – 0 
 
Efektywność zatrudnieniowa KIS w 2018 r. 
W 2018 r. zajęcia w KIS zakończyło 126 osób, z czego: 

- 65 osób podjęły zatrudnienie u pracodawcy 

- 0 zostało skierowanych do CIS 

- 0 rozpoczęło własną działalność gospodarczą 

- 0 rozpoczęło działalność w formie spółdzielni socjalnej 

- 0 zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych 

- 0 zostało skierowanych do robót publicznych 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej 

 

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

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

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

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

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

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

statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego  wynika, że na koniec roku 2018 w Polsce działały 116 

zakłady aktywności zawodowej (2017 – 109). W roku 2018 dla 72 ZAZ organami prowadzącymi były 

organizacje społeczne, w tym dla 50 - stowarzyszenia, dla 15 fundacje, a dla 7 społeczne podmioty 

wyznaniowe. 42 ZAZ-y prowadzone były przez JST, natomiast 2 jednostki - spółdzielnie socjalne. 
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Mapa 7. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej według województw w 2018 r. 

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

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

 

W 2018 r. średnio na jedno województwo przypadało po 7,18 (2017 – 6,8) zakładu aktywności 

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

Najwięcej, bo aż 14 ZAZ funkcjonowało w województwie śląskim, następnie w podkarpackim (12)  

i małopolskim (10) oraz w wielkopolskim (9), zachodniopomorskim (9), kujawsko-pomorskim (9) oraz 

warmińsko-mazurskim (9). Najmniej placówek  prowadziło swoją działalność w województwie 

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

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

zawodowej nie zmieniła się. Największy wzrost liczby zakładów o 5 podmiotów  nastąpił  

w województwie zachodniopomorskim, natomiast o 1 w 3 województwach: lubelskim, podlaskim  

i śląskim. Spadek o 1 nastąpił tylko w województwie podkarpackim, co jednak nie wpłynęło na jego 

wysoką pozycję wśród województw pod względem liczby ZAZ (12). 

W 2018 r. w trzech województwach tj. mazowieckim i opolskim wszystkie zakłady aktywności 

zawodowej prowadzone były przez organizacje sektora non-profit, natomiast w 1 województwie: 

pomorskim działające zakłady aktywności zawodowej prowadzone były wyłącznie przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Wyraźną przewagę ZAZ samorządowych odnotowano na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, natomiast prowadzonych przez jednostki 

sektora non-profit - w województwie podkarpackim, śląskim, łódzkim i mazowieckim. Spółdzielnie 

socjalne były organizatorami jednostek w 2 województwach: łódzkim i małopolskim. 

Na koniec 2018 r. we wszystkich 116 zakładach aktywności zawodowej zatrudnionych było 6663 

(2017 r. – 6015) pracowników z czego 5069 osób z niepełnosprawnością (2017 r. – 4570), co stanowi 

ponad 76%. W porównaniu do roku 2017 wzrósł o ok.0,5%. Wśród ponad 5 tys. pracowników  

z niepełnosprawnościami w ZAZ na koniec 2018 r. największy udział miały osoby  
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o znacznym stopniu niepełnosprawności (59,48%), następnie - o umiarkowanym stopniu (39,83%), 

zaś najrzadziej w zakładach zatrudniano osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (0,69%). 

Przeciętna liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ustawy o rehabilitacji 

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

w 2017 r., wyniosła 43,7 (2017 – 41,9) osób. Analizując aspekt aktywizacyjny warto zwrócić uwagę na 

losy osób, które przestały pracować w ZAZ. W roku 2018 na 583 osób niepełnosprawnych, które 

opuściły ZAZ, 173 osób podjęło zatrudnienie (ok.30%), w tym 22 w ramach pracy chronionej, 

natomiast w 2017 r. na 510, które opuściły ZAZ, 127 osób podjęło zatrudnienie z czego 17 w zakładzie 

pracy chronionej. 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej na terenie województwa dolnośląskiego  

 

Na terenie województwa dolnośląskiego działa sześć ZAZ: 

1. Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu  

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

3. Zakład Aktywności Zawodowej ZAZPOL z siedzibą w Świerzawie   

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

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych a także Zakład 

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

rynku pracy.  

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

od 01.07.2016r.  

 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej jest samodzielnym zakładem budżetowym 

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

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

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

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

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

Centrum Edukacyjno-Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w  zabytkowym budynku byłej 

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

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

 

Usługi świadczone przez ZAZ-y to: 

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

ogrodnicze, porządkowe, poligraficzne; 

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

donice ceramiczne, patery, anioły, gadżety reklamowe ceramiczne. W 2013 r. uruchomiony 

został dział Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych. 

c) Zakład Aktywności Zawodowej ZAZPOL ma w swojej ofercie takie usługi jak:  poligrafia  

i marketing, zdobnictwo i dekoratorstwo, odnowa biologiczna oraz szkolenia  

i konferencje, pokoje i noclegi warsztaty; 

d) Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” świadczy usługi pralnicze, kuchenne i ogrodnicze 
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e) Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usługowy „Nadzieja” oferuje specjalistyczne  

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

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

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

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

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

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

terenów zewnętrznych; 

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

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

internetowych, tworzenie serwisów tematycznych. Zakład prowadzi działalność usługową  

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

 

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

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

towarów i usług. 

Na koniec 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego w zakładach aktywności zawodowej 

zatrudnionych było 387 pracowników z czego 299 to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co 

stanowi 77,26% (2017 r. - 76,84%).  Wśród  299 pracowników z niepełnosprawnościami w ZAZ na 

koniec 2018 r. największy udział miały osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (68,56%) o 9 % 

więcej w porównaniu do średniej w całej Polsce, następnie - o umiarkowanym stopniu (31,1%), zaś 

najrzadziej w zakładach zatrudniano osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i była to 1 osoba. 

Wśród 27 pracowników, które w 2018 r. opuściły ZAZ w województwie dolnośląskim 7 podjęły 

zatrudnienie, w tym żadna osoba nie podjęła pracy w zakładzie pracy chronionej. 

 

Przeciętna liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ustawy o rehabilitacji 

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

w województwie dolnośląskim w 2018 r., wyniosła prawie 50 osób. 

 

Tabela 25. Koszty funkcjonowania i źródła finansowania Zakładów Aktywności w województwie 

dolnośląskim w latach 2016-2018. 

rok Ogółem 

Koszty działalności ZAZ w województwie dolnośląskim 

w tym dofinansowanie ze środków: 

PFRON 
samorządu 

województwa 
z innych źródeł 

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

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

2018 15 430 244 zł 5 501 223 zł 662 338 zł 9 266 683 zł 

Źródło: *Opracowane własne na podstawie danych GUS
21

 ,  

**Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON za 2017 

r.” Nie uwzględniono Wypłaty kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych 

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

                                                           
21Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2016 r. Notatka informacyjna z dnia 13.11.2017 r. Główny Urząd Statystyczny 
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*** w kwocie zawarto 3 709 735zł  - Wypłaty kwot rekompensujących gminom utracone dochody na skutek zwolnień 

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

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku za rok 2018, „Sprawozdania z 

realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON za 2018” 

 

Głównym źródłem finansowania działalności ZAZ były środki z PFRON, natomiast  udział środków 

samorządu województwa stanowił 4,3% (w roku 2017 - 4,5%). Koszt funkcjonowania ZAZ  

w województwie dolnośląskim w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną  z kategoriami 

niepełnosprawności zgodnie z Ustawą22 wynosił 52 306 zł i był nieco wyższy od średniej dla całego 

kraju, która wynosiła 49 246  zł. Dla porównania w roku 2017 wynosił on 49 729 zł. Łączny koszt 

funkcjonowania w 2018 r. ZAZ wyniósł blisko 15 430 244 zł, co w przeliczeniu na jeden zakład 

stanowiło ponad 2,57 mln (2,3 mln zł w roku 2017). 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

Wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywa 

się w Polsce już od 27 lat. Osoby z niepełnosprawnością uczestnicząc w zajęciach rozwijają 

umiejętności codziennego funkcjonowania, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz 

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

jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.  

 

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2018 r. aktywną działalność 

prowadziło 718 warsztatów terapii zajęciowej, tj. o 3 więcej niż w poprzednim roku. Jest więc to 

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

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

prowadziły one łącznie 77,6% warsztatów (54,5% stowarzyszenia, 10,7% fundacje, 12,4% społeczne 

podmioty wyznaniowe), 18,1% WTZ działało w ramach JST i instytucji im podległych, a 4,3% 

prowadziły inne podmioty. (w roku 2017 udział procentowy ze względu na prowadzącego wyglądał 

następująco: 69,8% stowarzyszenia, 14,1% fundacje i 16,1% społeczne podmioty wyznaniowe). 

Kolejne 16,86% warsztatów działało w ramach jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im 

podległych. Wśród nielicznej grupy warsztatów prowadzonych przez inne typy podmiotów (4,3%) 

najwięcej działało w ramach spółdzielni socjalnych. 

  

                                                           
22Ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
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Mapa 5. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej według województw w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zajęciowej w 2018 r. GUS 2019 r. 

 

W 2018 r. najwięcej WTZ funkcjonowało w województwach wielkopolskim (87) oraz mazowieckim 

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

W zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło łącznie 27 450 osób (2017 r. – 27,1 tys.) 

osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w porównaniu do roku 2017 liczba uczestników zwiększyła 

się o 353 osoby natomiast liczba WTZ wzrosła z 715 do 718. Przeciętnie w zajęciach w jednym WTZ 

uczestniczyło 38,23 osoby niepełnosprawne. 

Liczba uczestników zajęć WTZ regularnie się zwiększa, średniorocznie jest to przyrost o ok. 0,5 tys. 

osób, w roku 2018 wzrost ten wyniósł 353 osób. 

 

Tabela 26. Uczestnicy zajęć WTZ w województwie dolnośląskim w latach 2015 – 2018. 

Rok ogółem 

Uczestnicy zajęć (w ciągu roku) 

Kobiety 

W tym osoby młode 

(w wieku poniżej 18 

lat) 

Uczestnicy zajęć, którzy 

opuścili zajęcia 

2015 1594 762 18 105 

2016 1600 765 66 146 

2017 1669 792 28 98 

2018 1695 b.d. 23 106 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych GUS
15 
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Wśród uczestników WTZ w województwie dolnośląskim zarówno w roku 2017 jak i w 2018 przeważali 
mężczyźni (ponad 52%). Jest to odsetek nieco niższy niż w skali całego kraju, gdzie wynosi on 
55%.Osoby młode, w wieku 16-18 lat, stanowiły niecałe ponad 2,8% (4% w 2017 r.) wśród ogólnej 
liczby uczestników, wartość ta jest wyższa o 1,2 p. proc. od wartości w skali całego kraju.  
 
Analizując efektywność zatrudnieniowa WTZ w województwie dolnośląskim wśród 106 uczestników, 
którzy opuścili WTZ w roku 2018, 18 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco ponad 17%), z 
czego 2 w zakładach aktywności zawodowej 1 w zakładzie pracy chronionej. 
 
2017 r: wśród 98 uczestników , którzy opuścili WTZ w roku 2017, 26 osób podjęło zatrudnienie (co 
stanowi nieco ponad 26,5%), z czego 5 w zakładach aktywności zawodowej, 0 w zakładzie pracy 
chronionej. 
 
2016 r.: wśród 146 uczestników , którzy opuścili WTZ, 37 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco 
ponad 25%), z czego 9 w zakładach aktywności zawodowej 7 w zakładzie pracy chronionej. 
 

 
Tabela 27. Koszty działalności Terapii Zajęciowej w województwie dolnośląskim w roku 2016 - 2018 

rok 

Koszty działalności WTZ w województwie dolnośląskim 

Ogółem w tym dofinansowanie ze środków PFRON 

2016 28 842 000 zł 25 616 000 zł 

2017 29 282 000 zł 25 090 100 zł 

2018 32 157 829 zł 28 200 699 zł 

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

działalności PFRON za 2017 r.”, „Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności PFRON za 2018 r.” 

 

Głównym źródłem finansowania WTZ są środki z PFRON (88,5% wszystkich środków jakimi 
dysponowały jednostki w roku 2018). Koszt prowadzenia WTZ na 1 uczestnika wynosi ok. 18 673 zł 
(2017 - 18 000 zł.) Kadra - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) wynosi 
683 osoby, z czego większość stanowi kadrę zaangażowana w proces rehabilitacji uczestników 
(lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, instruktorzy zawodu, pracownicy socjalni. Średnio 1 pracownik 
przypada na 2,44 uczestnika, natomiast średnio w 1 WTZ pracowało  15 pracowników. 

 
Zajęcia Klubowe WTZ – w 2018 roku 2 WTZ z województwa dolnośląskiego otrzymały 
dofinansowanie z PFRON na realizację zajęć klubowych, łączna kwota dofinansowania to 24 000 zł,  
z zajęć skorzystało 16 beneficjentów. 
 
W skali kraju dofinansowanie w 2018 r.  wyniosło 720 480 zł, a z wsparcia skorzystały  524 osoby  
 

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

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

przez B. Szatur-Jaworską: 

Usługi społeczne: 

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

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

funkcjonowanie szerszych zbiorowości i grup społecznych, 

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

i niepubliczne, 

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

Do analizowanych usług społecznych zaliczone zostały następujące usługi świadczone w ramach 

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

rozporządzeniach a z drugiej mieszczą się w zakresie przedmiotowym badań społecznych 

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

społecznozawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport.  

 

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

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

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

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

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

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

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

innowacyjnością i elastycznością w działaniu, nakierowanie na dostarczanie usług zaspokajających 

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

w formie niezinstytucjonalizowanej. 

 

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

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

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

profit w świadczeniu usług społecznych non-profit23. Największy udział sektora non-profit 

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

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

10,8%)). 

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

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

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

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

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

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

podobnym poziomie.  

                                                           
23

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

z zinstytucjonalizowanych usług pomocy społecznej oraz opieki nad dzieckiem, ponieważ największy 

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

przede wszystkich sektora prywatnego, który szybko potrafił wyjść naprzeciw potrzebom  

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

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

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

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

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

społecznych.  

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, standardy i usługi  

 

OWES zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

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

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

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

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

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

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz 

standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jest organem pomocniczym 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W województwie dolnośląskim podmioty wchodzące  

w skład konsorcjów prowadzące akredytowane OWES to organizacje pozarządowe z województwa 

dolnośląskiego, których działania koncentrują się na wspieraniu społeczności lokalnych, aktywizacji 

grup defaworyzowanych, edukacji m.in. w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomizacji. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utworzone zostały, jako element systemu wsparcia ES  

w Polsce z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludziki na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.2.2. Działania prowadzone przez 

OWES-y rozpoczęły się w 2008 roku i prowadzone były zgodnie z planem do końca 2014 roku,  

w oparciu o środki z PO KL. Wartość dotacji na utworzenie i wsparcie systemu w całym okresie 

programowania 2007-2013 wyniosła 35 524 057,23 zł. Ze względu na charakter działań OWES-ów, 

usługi świadczone przez te podmioty są bezpłatne dla beneficjentów. Podmioty prowadzące OWES, 

prowadzą działalność ekonomiczną w innych obszarach z wykorzystaniem formy działalności 

gospodarczej i odpłatnej statutowej.  

W roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020,  Działanie 9.4. A podpisano umowy z następującymi podmiotami: 

OWES subregion wałbrzyski - DOWES prowadzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie 

z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej realizujący projekt pn. „Program wspierania sektora 

ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 r. –

31.05.2019 r. Wartość projektu  4 164 894 zł 

OWES subregion wrocławski i miasta Wrocław - DOWES prowadzony przez Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości realizujący projekt RPO WD 2014-2020 Działanie 9.4. A pn. „Dolnośląskiego 
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Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 r. – 

31.05.2019 r. Wartość projektu   4 147 734,59 zł 

OWES subregion jeleniogórski - OWES prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego realizujący projekt RPO 

WD 2014 - 2020 Działanie  9.4. A pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. Projekt realizowany  

w okresie 01.06.2016 r. – 31.05.2019 r. Wartość projektu    4 147 734,59 zł 

OWES subregion legnicko-głogowski - OWES prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw 

obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego w ramach projektu RPO 

WD 2014-2020 Działanie 9.4. A pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 r. – 31.05.2019 r. Wartość projektu   4 101 073,88 zł 

 

W roku 2018 ponowną akredytację lub jej przedłużenie uzyskały trzy konsorcja obejmujące 

wsparciem 4 subregiony województwa.  

 

Tabela 28. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim w roku 

2018. 

Podmioty  
prowadzące OWES 

Dane kontaktowe Terytorialny obszar 
wsparcia (powiat) 

Subregion 

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

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

 milicki 
 oleśnicki 
 oławski 
 strzeliński 
 średzki 
 trzebicki 
 wołowski 
 wrocławski 
 m. Wrocław 

wrocławski
m. Wrocław 

 

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

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

 dzierżoniowski 
 kłodzki 
 świdnicki 
 wałbrzyski 
 ząbkowicki 
 m. Wałbrzych 

wałbrzyski 

 
Skład konsorcjum: 
Lider:  
Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 

LSIO 
ul. Kościuszki 25/1 
59-220 Legnica  
tel./faks 76 862 58 25  
lsio@lsio.org.pl  

 głogowski 
 górowski 
 legnicki 
 lubiński 
 polkowicki 

legnicko - 
głogowski 

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
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Partner:  
Sudecki Instytut Rozwoju 
Regionalnego 
 

www.lgowes.lsio.org.pl  
SIRR 
ul. Muzealna 9A/2  
58-500 Jelenia Góra  
tel. 690 095 540  
kontakt@sirr.pl  
www.owes.sirr.pl 

 m. Legnica 

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

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

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

jeleniogórski 

Źródło: Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim 

grudzień 2018, DOPS 

23 stycznia 2019 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał 

zmodyfikowane Standardy usług i działania OWES. Akredytowane OWES pracują zgodnie  

z opracowanymi przez Komitet Akredytacyjny standardami w zakresie m.in. formalno-

organizacyjnym, etycznym, realizacji usług animacji lokalnej, realizacji usług rozwoju ekonomii 

społecznej, realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz stosowanych instrumentów 

wsparcia. Usługi oferowane w ramach Standardów OWES mogą przybierać formę szkoleń, doradztwa 

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

wsparcia finansowego. 

 
Ośrodki realizują usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) obejmujących  

 przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.), 

 podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

o CIS i KIS, 

o ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817, z późn. zm.), 

 podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 

których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

http://www.lgowes.lsio.org.pl/
mailto:kontakt@sirr.pl
http://www.owes.sirr.pl/
mailto:kontakt@sirr.pl
http://www.owes.sirr.pl/
mailto:lsio@lsio.org.pl
http://www.lgowes.lsio.org.pl/
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o organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, 

o spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.), 

o spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce 

wynosi nie więcej niż 50%. 

 

a) Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. 

w następujących formach: 

 spotkań animacyjnych - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów 

lub regionów,  

 diagnozy środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu 

narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu, 

 budowania partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad i celów współpracy różnych 

stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS, 

 dialogu obywatelskiego - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym 

elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności 

lokalnej, 

 planowania strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu 

uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym. 

 

b) W ramach realizacji usług rozwoju ekonomii społecznej poprzez:  

 inicjowanie tworzenia nowych PS, tworzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby 

prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),  

 ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej),  

 wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa (organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w PS,  

 wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych PES,  

 

c) Usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych - system wsparcia w tym zakresie powinien mieć 

formę doradztwa specjalistycznego oraz biznesowego i finansowego. Ponadto przedsiębiorstwa 

społeczne powinny być wspierane pod kątem poprawy ich pozycji rynkowej w zakresie 

gospodarowania posiadanymi zasobami. 
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Mapa 8. Ocena współpracy PES z OWES w 2017 r.  

 
 
Źródło: Wyniki badań dotyczące rozwoju ekonomii społecznej: OWES-y, przedsiębiorstwa społeczne i JST.  MRPiPS 2019 r. 

Zdecydowana większość podmiotów korzystających ze wsparcia OWES pozytywnie oceniła jakość 

tego typu usług, 53,3% - jako bardzo dobrą, 43,7% - jako raczej dobrą, czyli łącznie 97,0% organizacji.  

W 14 województwach co najmniej 96,1% podmiotów wyraziło się pozytywnie na temat współpracy z 

OWES, w tym w 3 (dolnośląskim, opolskim i mazowieckim) ocen negatywnych nie przydzielono. 

Wykres 12. Współpraca JST z  OWES w 2017 r.  

 
 
Źródło: Wyniki badań dotyczące rozwoju ekonomii społecznej: OWES-y, przedsiębiorstwa społeczne i JST, MRPiPS 2019 r. 
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Wykres 13. Ocena współpracy z OWES w 2017 r. 

 
 
Źródło: Wyniki badań dotyczące rozwoju ekonomii społecznej: OWES-y, przedsiębiorstwa społeczne i JST, MRPiPS 2019 r. 
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OWES subregion wałbrzyski: Lider: Forum Aktywności Lokalnej, Partner: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

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

Przedsiębiorczości 

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

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

 

W latach 2016-2018 w ramach sprawozdawczości przekazanej Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej OWES-y wykazały następujące działania: 

 

Tabela 29. Animacja lokalna realizowana przez OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 – 2018 

 
OWES subregion 

wałbrzyski: 

OWES subregionu 

wrocławski 

OWES subregion 

jeleniogórski 

OWES subregion legnicko-

głogowski 

Animacja lokalna 2016 2017 2018 
201

6 
2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

0 15 42 0 22 22 0 5 11 0 19 16 
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Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku wsparcia 
OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES, 
w jednej z następujących form: 
 ● przygotowanego lub złożonego wniosku 
rejestracyjnego PES, 
 ● utworzonego (zarejestrowanego) PES, 
 ● przygotowanego lub złożonego biznesplanu 
dotyczącego utworzenia PES. 
Grupa inicjatywna to sformalizowana lub 
niesformalizowana grupa osób lub podmiotów, którą 
łączy wspólny cel: utworzenie PES i która dla realizacji 
tego celu podejmuje wspólne działania prowadzące 
do utworzenia PES. 

1 13 33 0 25 12 0 5 11 2 14 10 

Liczba JST, które założyły PES lub PS przy wsparciu 
OWES                                                  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 11 0 10 3 0 0 0 

wskaźnik 
nie jest 

monitoro
wany 

wskaźnik 
nie jest 

monitorow
any 

16 

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

0 0 0 0 22 6 0 0 5 1 6 2 
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Tabela 30. Wsparcie PES i PS realizowane przez OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 - 2018 

 
OWES subregion 

wałbrzyski: 

OWES subregionu 

wrocławski 

OWES subregion 

jeleniogórski 

OWES subregion 

legnicko-głogowski 

Wsparcie PES i PS 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Liczba istniejących PES przekształconych w PS przy wsparciu 
OWES  

0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 1 1 

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

0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 1 1 

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

0 6 7 0 9 5 - - 6 - - 10 

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

0 0 7 0 1 5 - - 6 - - 10 

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

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

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

0 1 0 0 2 3 0 5 2 0 1 2 

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

0 7 13 15 79 106 2 21 65 0 25 32 

w tym: 
według rodzaju 
podmiotu 

liczba istniejących 
przedsiębiorstw społecznych                                                                                                                                   

0 6 13 0 6 14 0 8 8 0 8 21 

liczba istniejących jednostek 
reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, 

0 
 

0 0  1 0 1 1 0 0 0 
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WTZ) 

Liczba PES wspartych w zakresie korzystania ze 
zwrotnych instrumentów finansowych 

0 0 13 0 9 22 0 0 0 0 0 9 

w tym: 

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

0 3 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 

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

0 1 2 8 1 22 0 0 0 0 0 6 

w tym: 

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

0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 
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Tabela 31. Utworzone miejsca pracy w wyniku działań OWES w województwie dolnośląskim w latach 2016 - 2018 

 
OWES subregion 

wałbrzyski: 

OWES subregionu 

wrocławski 

OWES subregion 

jeleniogórski 

OWES subregion 

legnicko-głogowski 

Utworzone miejsca pracy w wyniku działań OWES 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

0 38 37 0 35 38 0 26 42 0 34 49 

w tym: 

według rodzaju 
dotacji 

Liczba miejsc pracy utworzonych 
dzięki dotacjom z EFS                                                         

0 38 37 0 35 38 0 26 42 0 34 49 

  Liczba miejsc pracy utworzonych 
dzięki dotacjom z FP                                                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Liczba miejsc pracy utworzonych 
dzięki dotacjom z PFRON                                                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
według rodzaju 
podmiotu 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
nowych PS                                                                    

0 17 29 0 35 17 0 25 30 0 29 43 

  
Liczba miejsc pracy utworzonych w 
istniejących PS                                                                    

0 3 8 0 0 21 0 1 12 0 5 6 

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

0 20 37 0 32 38 0 26 42 0 34 47 
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w tym: Liczba utworzonych miejsc pracy, w ramach których 
pracownicy pracują na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty.     
Obliczeń dokonano poprzez zsumowanie wszystkich 
osób zatrudnionych na pełnym etacie oraz ułamków 
odpowiadających osobom zatrudnionym na części 
etatów.          

0 19 27 0 13 24 0 24 25 0 22,75 35,5 

Trwałość PS 
  

          

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

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 - - - - 0 0 - 0 0 - 

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

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

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

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

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

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

Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
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Tabela 32. Poziom realizacji wskaźników przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

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

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

 2018r.) 

wskaźnik 

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

WARTOŚĆ OD 
POCZĄTKU 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

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

123 174 

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

152 156 

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

212 153 

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

45 69 

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

73 153 

7) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 547 255 

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

1524 774 

9) Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych 

299 306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 

 

Współpraca Urzędów z organizacjami pozarządowymi 

 

Poniższa część została opracowana w oparciu o: 

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

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

realizowanego przed Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. W badaniu 

przeprowadzonym przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego za rok za 

rok 2015 wzięło udział 190 JST, za rok 2016 186 ze 196 JST.  
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2. Wyniki badań opracowanych w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania 

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

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

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

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

 

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

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

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

informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej współpracy Urzędów z organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego powoływane 

są osoby, które mają taki kontakt ułatwić. 
 

Tabela 33. Struktura osób zatrudnionych w Urzędach  odpowiadających za bezpośredni kontakt  

z organizacjami pozarządowymi. 

Rok 2015 2016 2017 

Liczba urzędów, w których była wyznaczona osoba, której głównym 

zadaniem była współpraca z organizacjami pozarządowymi  
15 18 43 

Liczba urzędów, w których była wyznaczona osoba, której 

dodatkowym zadaniem była współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

164 159 145 

Nie ma takiej osoby 14 9 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS
24

 oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

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

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z grudnia 2018. 

 

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

głównym obowiązkiem była współpraca z organizacjami pozarządowych wzrosła ponad dwukrotnie, 

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

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

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

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

pozarządowym. 

 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespoły o charakterze inicjatywno-doradczym  

 

Poniżej przedstawiono liczebność oraz obszary działania zespołów o charakterze inicjatywno-

                                                           
24

 „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i „Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, 
Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” MRPiPS w partnerstwie z GUS 
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doradczym oraz Rad Działalności Pożytku Publicznego  pod względem ich liczebności oraz obszarów 

działania. 

Tabela 34. Zespoły o charakterze inicjatywno–doradczym w Urzędach w latach 2015-2017 

rok 2015 2016 2017 

Liczba urzędów, w których działały zespoły o charakterze doradczym 

i/lub inicjatywnym złożone z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego oraz przedstawicieli administracji publicznej 

35 26 188 

Liczba urzędów, w których działała Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 
20 24 26 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS
25

 oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES  

 

Wykres 12. Liczba Urzędów, która wskazała następujące obszary działania Zespołów o charakterze 

doradczym i/lub inicjatywnym. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS

17 
oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES 

                                                           
25

.„Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym 2016 rok” Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS 
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*w roku 2015 jako inne JST wskazały: ogólne założenia dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

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

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

rodzina, ds. wolności, wygrany - wygrany (z biznesem NGO), porady prawne, turystyka, bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym, realizacja przewozów krajowych i międzynarodowych.  

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

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

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

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

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

 

 

Partycypacyjnych metody planowania rozwoju JST z udziałem PES 

 

Tabela 35. JST, w których obowiązywała uchwała określająca zasady i tryb konsultacji społecznych 

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

liczba w % ogółu JST 

Polska województwo dolnośląskie Polska województwo dolnośląskie 

2 006  139 73,6 72,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Inicjatywa lokalna oraz realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 

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

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

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

szacunkową wartość inicjatywy lokalnej. 

Tabela 36. Inicjatywa lokalna w roku 2015 - 2017 

rok 2015 2016 2017 

liczba złożonych wniosków 152 193 258 

liczba podpisanych umów 102 144 140 

Szacunkowa wartość inicjatywy lokalnej (wkład 

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

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS
26

. oraz danych z badania zrealizowanego w ramach projektu 

ZSMRES 

 

Budżet obywatelski – to coraz bardziej popularna forma umożliwiająca współdecydowanie 

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

                                                           
26 „ Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok” i „ Monitoring współpracy Urzędów z 
sektorem pozarządowym za 2016 rok” Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS 
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realizowało budżet obywatelski, w ramach którego do realizacji wybrano 358 z 1655 zgłoszonych 

projektów. Średnia wartość projektu wynosiła 1 348 664,1 zł. Dla porównania, w skali całego kraju 

budżet obywatelski realizowało 13% JST. 

Tabela 37. Realizacja budżetu obywatelskiego w Polsce i w województwie dolnośląskim 

wyszczególnie
nie 

Budżet obywatelski 

% ogółu JST w 
których 

realizowano 
budżet 

obywatelski 

średnia wartość 
zaplanowanej 

kwoty (zł) 

zgłoszone 
projekty 

projekty wybrane do realizacji 

liczba 
średnia 

wartość (zł) 
mediana (zł) 

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

województwo 

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

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS . oraz danych z badania zrealizowanego w ramach 

projektu ZSMRES 

 

Udział Podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań 

publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dolnym śląsku. Ze względu na 

dostępność danych posłużono się wynikami badań zrealizowanych z ramach projekt „Zintegrowany 

System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(MRPiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym. Badania te zaplanowane są co 2 lata, 

tak więc kolejne wyniki powinny być dostępne za rok 2019. 

Tabela 38. Liczba  JST, które realizowały zadania w poniższych obszarach: 

 
Liczba 

JST  

Samodzielnie, 

w tym przez 

podległe 

jednostki 

organizacyjne 

Zlecając je w trybach 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

 i wolontariacie 

Udzielając 

zamówień  

w trybie 

ustawy PZP 

Zlecając 

je  

w 

odrębny

m trybie 

Pomoc społeczna  183 179 42 23 11 

Zatrudnienie socjalne 32 28 1 2 3 

Opieka nad dziećmi do 
lat 3  

54 49 4 2 8 

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej  

159 157 20 3 12 

Kształcenie, wychowanie 
i opieka 

147 141 17 10 12 

Ochrona zdrowia  133 104 46 11 29 
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Wspieranie osób 
niepełnosprawnych  

137 120 61 8 15 

Kultura oraz ochrona 
zabytków  

164 139 74 20 30 

Kultura fizyczna, 
turystyka, 
krajoznawstwo   

173 140 126 12 26 

Ochrona środowiska i 
przyrody, gospodarka 
wodna  

153 146 26 53 20 

Wspieranie i 
upowszechnianie idei 
samorządowej  

74 70 10 4 7 

Promocja 
przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym  

67 67 5 4 5 

Rewitalizacja  91 86 4 32 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 39. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych w roku 2016 i  2017 

 w województwie dolnośląskim 

rok 2016 2017 

liczba udzielonych przez JST zamówień publicznych  

z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
18 168 

kwota udzielonych przez JST zamówień publicznych z 

wykorzystaniem klauzul społecznych* 
17 643 127 zł 154 911 360 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym” za  2016 

rok realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej oraz Pożytku Publicznego oraz podstawie danych projektu 

ZSMRE, * dotyczy klauzuli zastrzeżonej na podstawie art. 22 ust. 2 PZP oraz klauzuli zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 

PZP. 

W celu umożliwienia porównania stosowania aspektów społecznych przez JST zamówieniach  

publicznych w latach 2015-2017 zastosowano zawężenie stosowanych narzędzi do dwóch obszarów: 

klauzuli zastrzeżonej na podstawie art. 22 ust. 2 PZP oraz klauzuli zatrudnienia na podstawie art. 29 

ust. 4 PZP. Zastosowane ograniczenie wynika ze zmiany narzędzia monitorującego rozwój ekonomii 

społecznej.  

W poniżej w tabeli 37 i 38 przedstawiono wszystkie aspekty społeczne stosowane  

w zamówieniach  publicznych  zgodnie z PZP oraz wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP  

w roku 2017 (na podstawie art. 4 ustawy, w tym z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro) w województwie dolnośląskim w roku 2017. 
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Tabela 40. Liczba zamówień publicznych udzielonych w 2017 roku zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, których łączna szacunkowa wartość przekracza kwotę 30 tys. euro 

 

liczba JST 

stosujących jedno z 

poniższych 

rozwiązań 

liczba 

zamówień 

kwota zamówień 

netto  

1 OGÓŁEM  141 3237 3 619 644 324 

2 
w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na 

podstawie art. 22 ust. 2 PZP  
11 102 90 367 108 

3 
w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na 

podstawie art. 138p PZP  
2 2 535 744 

4 
w których stosowano klauzulę zatrudnienia na 

podstawie art. 29 ust. 4 PZP  
15 66 64 544 252 

5 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a PZP  
131 1732 1 815 020 826 

6 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 29 ust. 5 PZP  
34 309 273 060 348 

7 
w których stosowano aspekty społeczne, o 

których mowa w art. 30a PZP  
2 5 3 896 087 

8 w trybie rozdziału 6 PZP  13 55 10 074 072 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 41. Informacje dotyczące udzielonych zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w roku 2017 (na podstawie art. 4 ustawy, w tym  

z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro). 

 

Liczba JST stosujących 

jedno z poniższych 

rozwiązani 

liczba 

zamów

ień 

kwota 

zamówień 

netto 

1 OGÓŁEM  8 324 4 861 143 

2 

w tym zamówienia, w których stosowano klauzulę 

zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o 

spółdzielniach socjalnych 

1 4 76 435 

3 

w tym społecznie odpowiedzialne zamówienia 

publiczne z wyłączeniem zamówień, o których 

mowa w wierszu 2 

8 320 4 784 708 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZSMRES 

Poniżej przedstawiono zmianę jaka zachodziła w stosowaniu klauzul społecznych przez dolnośląskie 

JST  w latach 2015 – 2017, zawężając do zastosowania art. 29 ust. 4 PZP oraz  art.22 ust. 2 PZP 
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Wykres 14. Liczba urzędów, które w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wykorzystywały 

klauzule społeczne (dotyczy  art. 29 ust. 4 PZP i  art.22 ust. 2 PZP) 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym” za 2015 i 

2016 rok realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej oraz Pożytku Publicznego. Za 2017 r. posłużono się danymi 

z projektu ZSMRES 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie aspekty społeczne stosowane w postępowaniach  

o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 zgodnie z PZP w województwie dolnośląskim  

w roku 2017. 

 

 

Tabela 42. Zastosowanie aspektów społecznych przez JST w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych w roku 2017 zgodnie z PZP. 

 
Liczba JST, które 

zastosowały: 

1 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 22 ust. 2 PZP 11 

2 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 138p PZP 2 

3 Klauzulę zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 PZP  15 

4 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 131 

5 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 5 PZP 34 

6 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 30a PZP  2 

7 Zamówienia w trybie rozdziału 6 PZP  13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

176 Urzędów uchwaliło Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 .  
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Tabela 43. Liczba Urzędów pod względem uchwalenia Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

rok 2015 2016 2017 

Liczba Urzędów, które miały uchwalony Roczny 

Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

154 163 176 

Liczba Urzędów, w których wdanym roku  

obowiązywał Wieloletni Program Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. 

51 40 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok” i  „Monitoring współpracy Urzędów  

z sektorem pozarządowym za 2016 rok” 

 

W porównaniu do roku 2015 w roku 2017 o 22 p. proc. wzrósł udział Urzędów, które miały 

uchwalony Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ze 154 do 176 Urzędów). 

Zgodnie z Art.5a.1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, przeprowadzonych  

w sposób określony wart.5 ust.5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

2.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony  
w ust.1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart.3 ust.3 
 
Mimo obowiązku ustawowego nadal blisko 10% Urzędów na Dolnym Śląsku nie ma uchwalonego 

Rocznego Programu. Za główną przyczynę takiego stanu, wskazują obowiązywanie Wieloletniego 

Programu Współpracy, który stanowi raczej objaw strategicznego myślenia o roli sektora 

pozarządowego w regionie, a wcale nie zwalnia z obowiązku uchwalania Rocznego Programu 

Współpracy.  

Uchwalenie Program Współpracy przed budżetem, który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych 

(art. 239) musi być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, daje możliwość 

władzom lokalnym wpisania kwot zapisanych w Programie do projektu budżetu, a w konsekwencji 

umożliwia ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. 

Trzeba pamiętać, że ogłoszenie konkursów w listopadzie i rozstrzygnięcie ich pod koniec grudnia lub 

na początku stycznia zapewnia ciągłość finansowania zadań, które zostały zlecone organizacjom na 

jeden rok. 
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Tabela 44. Informacje dotyczące przeprowadzonych przez Urzędy w latach 2016-2017 otwartych konkursów 

ofert na postawie art. 11 ustawy. 

Informacje dotyczące przeprowadzonych przez Urzędy otwartych konkursów ofert na postawie art. 11 

ustawy. 

 

liczba ofert  

złożonych w roku: 

liczba 

podpisanych 

umów w roku: 

wysokość środków przekazanych 

w roku: 

2016  2017 2016  2017 2016. 2017 

OGÓŁEM  5 864 5116 3 427 4024 100 439 187 zł 249 472 087 zł 

Spółdzielnie socjalne  3 3 3 3 147 900 zł 35 250 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz projektu ZSMRES 

 

Dla porównaniu w roku 2015 wartość środków przekazanych w wyniku przeprowadzonych otwartych 

konkursów ofert na postawie art. 11 ustawy wynosiła 133 649 433zł, czyli było wyższe o 33 210 246 zł 

niż w roku 2016, natomiast w roku 2017 obserwujemy znaczny wzrost tej wartości. 

 

Tabela 45. Zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego konkursu ofert w latach 2015 i 2017. 

Informacje na temat zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym zleconych przez Urzędy z pominięciem 

otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy. 

 
liczba ofert  

złożonych 
liczba podpisanych  wysokość środków przekazanych (zł) 

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

OGÓŁEM 

(dane dla wszystkich 

typów podmiotów) 
1 531  1254 730 884 913 3 854 139  4 137 369  5 280 295  

Spółdzielnie socjalne  0 6 0 0 2 0 0 10 300 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 i 2016 rok” oraz wyników badania w projekcie 

ZSMRES 

  



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2018 

 

St
ro

n
a 

9
0

 

Tabela 46. Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych ustaw w latach 2016 - 2017. 

Informacje dotyczące zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego, na podstawie przepisów ustaw innych niż 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2016 2017 

Liczba JST, które przekazało środki 44 70 

liczba podpisanych umów   441  

516 (w tym 9 ze 

spółdzielniami 

socjalnymi) 

wysokość przekazanych  24 105 768 

189 265 373  

(w tym 12 320 zł 

spółdzielniom 

socjalnym) 

w tym środki z funduszy europejskich oraz innych źródeł europejskich  75 744 zł - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn.  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz wyników badań w projekcie ZSMRES 

 
Tabela 47. Zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego konkursu ofert w latach 2015 i 2017. 

Informacje na temat zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym zleconych przez Urzędy z pominięciem 

otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy. 

 
liczba ofert  

złożonych 
liczba podpisanych  wysokość środków przekazanych (zł) 

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

OGÓŁEM 

Proszę podać dane dla 

wszystkich typów 

podmiotów. 

1 531  1254 730 884 913 3 854 139  4 137 369  5 280 295  

Spółdzielnie socjalne  0 6 0 0 2 0 0 10 300 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 i 2016 rok” oraz wyników badania w projekcie 

ZSMRES 

  



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2018 

 

St
ro

n
a 

9
1

 

Tabela 48. Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych ustaw. 

Informacje dotyczące zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego, na podstawie przepisów ustaw innych niż 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2016 2017 

Liczba JST, które przekazało środki 44 70 

liczba podpisanych umów   441  

516  

(w tym 9 ze 

spółdzielniami 

socjalnymi) 

wysokość przekazanych  24 105 768 

189 265 373  

(w tym 12 320 zł 

spółdzielniom 

socjalnym) 

w tym środki z funduszy europejskich oraz innych źródeł 

europejskich  
75 744 zł - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dane z ankiety 

pn.  „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz wyników badań w projekcie ZSMRES 

 

Tabela 49. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach konsultacyjno-doradczych  

w województwie dolnośląskim w roku 2017. 

Nazwa zespołu konsultacyjno-doradczego Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych 

Rada działalności pożytku publicznego 159 

Rada ds. osób niepełnosprawnych  110 

Rada ds. sportu  220 

Rada ds. seniorów 153 

Rada ds. młodzieży  70 

Rada ds. rodziny  3 

Rada ds. rynku pracy/ zatrudnienia 117 

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

   
356 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
183 

Inne rady  284 

Razem 1655 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 
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Tabela 50. Liczba  JST, które w strategii rozwoju gminy obowiązującej w 2017 r. uwzględniono zagadnienia 

związane z aktywizacją mieszkańców, współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojem ekonomii społecznej, stosowaniem społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych   

wyszczególnienie Liczba JST 

aktywizacją mieszkańców 150 

współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
141 

rozwojem ekonomii społecznej 90 

stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 51. JST, w których obowiązywał program rozwoju ekonomii społecznej 

liczba 
w % 

ogółu 
JST 

w tym JST, w których program  był poddany konsultacjom społecznym 

liczba 

w % JST, w 
których 

obowiązywał 
program rozwoju 

ekonomii 
społecznej 

w tym JST, w których w konsultacjach społecznych brały 
udział organizacje pozarządowe 

liczba 
w % JST, w których program rozwoju ekonomii 

społecznej był poddany konsultacjom społecznym 

2 1 2 100 1 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 52. Wykorzystanie metod partycypacyjnych w przygotowaniu dokumentów lokalnych  

i regionalnych. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba  JST, w 

których  

obowiązywały 

wymienione 

poniżej 

programy, 

strategie i plany 

Liczba  JST, w 

których  projekt 

obowiązującego 

programu, 

strategii, planu był 

poddany 

konsultacjom 

społecznym? 

Liczba  JST, w których  

w konsultacjach brały 

udział organizacje 

pozarządowe lub inne 

podmioty prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego? 

1 Strategia rozwoju gminy 168 145 112 

2 
Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 
156 98 69 

3 
Program działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
34 24 21 

4 
Program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
174 68 48 

5 

Wieloletni program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi 

43 42 32 
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działalność pożytku publicznego 

6 

Roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

176 165 137 

7 
Lokalny program rozwoju 

ekonomii społecznej 
2 2 1 

8 Program Ochrony Środowiska 123 91 30 

9 Program rewitalizacji 108 101 77 

10 Plan gospodarki niskoemisyjnej 148 112 61 

11 
Plan zagospodarowania 

przestrzennego 
155 137 56 

12 

Program Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych 

165 70 46 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

Tabela 53. Konsultacje społeczne innych aktów prawa miejscowego  innych niż wymienione w Tabeli 52. 

Liczba aktów prawa miejscowego było konsultowanych (suma dla wszystkich JST 191 

w konsultacjach ilu aktów prawa miejscowego brały udział organizacje pozarządowe i 

inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (suma dla wszystkich 

JST) 

105 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Wzrost wykorzystania mienia komunalnego/skarbu państwa na rzecz ES.  

Tabela 54. Liczba JST stosowano następujące formy wsparcia organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2017: 

Wyszczególnienie Liczba JST 

1 Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych warunkach 65 

2 Użyczenie nieruchomości/lokalu 121 

3 Udostępnienie przestrzeni wspólnej 127 

4 
Udostępnianie lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, pojazdów 

potrzebnych do wykonywania działalności statutowej  
134 

5 Pomoc merytoryczna (szkolenia, doradztwo) 140 

6 Prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych 16 

7 

Inne m.in.: udostępnienie lokalnego czasopisma dla potrzeb informacyjnych 

organizacji, punkt porad prawnych, pomoc w organizacji uroczystości, udzielanie 

Patronatów Honorowych 

9 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

W związku ze zmianą narzędzie do monitorowania współpracy JST z organizacjami pozarządowymi 

dane porównawcze dla roku 2015-2016 przedstawiono w Tabeli 56. 
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Tabela 55. Wsparcie lokalowe dla OPP i wsparcie dla NGO 

rok 2015 2016 

Urząd udzielał wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego, w tym: 
- Udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego w formie umowy 
użytkowania, najmu lub dzierżawy zawartej bez przetargu: 

- Urzędów  udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego w 
formie użyczenia, bezpłatnego oddania nieruchomości do użytkowania, lub innego 
rodzaju bezpłatnego udostępnienia nieruchomości; 

- Urzędów  udzielało wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego w 
formie użyczenia, bezpłatnego oddania nieruchomości do użytkowania, lub innego 
rodzaju bezpłatnego udostępnienia nieruchomości 

 

29 

 

14 

 

114 

 

29 

 

30 

 

93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

dane z ankiety pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i .„Monitoring 

współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” 

 

Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych przekazywanych 

dla PES. 

Tabela  56. Regranting, dotacje inwestycyjne, pożyczki gwarancje i poręczenia 

rok 2015 2016 2017 

Liczba Urzędów, które przekazywały organizacjom pozarządowym 

lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego dotacje na dofinansowanie inwestycji 
11 6 

4 (24 

dotacje) 

Wartość dotacji 2 499 373 125 783 590 995 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

dane z ankiety pn. „Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015” i .„Monitoring 

współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok” oraz danych projektu ZSMRES 

Tabela 57. Liczba i kwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST organizacjom pozarządowym 

lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego( na podstawie art.5 ust. O działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych) w roku 2017. 

W tym liczba JST: 

 

Liczba i kwota udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji  

(suma dla wszystkich JST) 

liczba Kwota w pełnych zł) 

ogółem 
w tym spółdzielniom 

socjalnym 
ogółem 

w tym spółdzielniom 

socjalnym 

1 pożyczek 5 10 0 3 929 698 0 

2 poręczeń 0 0 0 0 0 

3 gwarancji 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 
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Tabela 58. Trudności wskazywane przez JST związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizację zadań publicznych  

w 2017 r. (JST mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

wyszczególnienie 
Liczba 

JST 

Brak wiedzy o ww. podmiotach działających w obszarach zadań publicznych realizowanych 

przez jednostkę  
11 

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

Realizacja zadań publicznych wyłącznie przez podległe podmioty publiczne  10 

Niekonkurencyjność ww. podmiotów - zlecano realizację zadań publicznych innym 

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

Niedostateczna wiarygodność ww. podmiotów jako wykonawców zadań publicznych  9 

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

konkursach/postępowaniach  
37 

Inne 9 

Nie występowały żadne trudności  125 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych projektu ZSMRES 

 

Działalność JST związana z rozwojem ekonomii społecznej. 

 

Ważnym aspektem współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi są działania bezpośrednio 

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

Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  działania służące sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w tym obszarze w ramach projektu 

Zintegrowany System Monitorowania Rozwoju Systemu Ekonomii Społecznej. 

 

Tabela 59. Działania realizowane przez JST wspierające sieciowanie organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów  

i niewidomych w roku 2017 (JST mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Rodzaj realizowanych działań Liczba JST 

Uczestnictwo w wymianie informacji w zakresie współpracy ww. podmiotów 70 

Organizacja spotkań służących rozwojowi współpracy ww. podmiotów 60 

Prowadzenie doradztwa/szkoleń w zakresie współpracy ww. podmiotów 47 

Wsparcie powoływania i funkcjonowania partnerstw/klastrów/konsorcjów 12 

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

Nie stosowano żadnej formy sieciowania  105 

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

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

służących wspieraniu sieciowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

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

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



Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 w roku 2018 

 

St
ro

n
a 

9
6

 

Tabela. 60.  Współpraca JST  z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w 2017 

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

Rodzaj współpracy Liczba JST 

Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności 20 

Współpraca przy organizacji wydarzeń służących rozwojowi ekonomii społecznej  11 

Udział przedstawicieli OWES w szkoleniach organizowanych przez Państwa jednostkę  9 

Udział przedstawicieli Państwa jednostki w szkoleniach / spotkaniach organizowanych 

przez OWES  
24 

Udział przedstawicieli OWES w pracach zespołów / grup roboczych powołanych w Państwa 

jednostce 
2 

Inne: Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielni socjalnej 3 

Nie współpracowały w ogóle 160 

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

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

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

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

rozwojowi ekonomii społecznej oraz dostrzeganiu jej jako ważnego aspektu rozwoju lokalnego 

 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej w regionie 

wskazuje wyraźnie na konieczność rozwoju nowych form aktywizacji w stosunku do osób objętych 

wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej i zatrudnienia. Województwo nie rozwija się 

równomiernie. Na terenie części samorządów (powiaty złotoryjski, lubański, górowski, lwówecki, 

dzierżoniowski i kłodzki) odnotowujemy wysoką stopę bezrobocia. W całym regionie obserwować 

można niebezpieczne tendencje na rynku pracy, w tym szczególnie wzrost liczby osób nieaktywnych 

zawodowo. Powoduje, że ponoszone koszty związane z realizacją sytemu w znacznym stopniu 

ograniczają możliwości rozwojowe części samorządów województwa dolnośląskiego. Z drugiej strony 

województwo dysponuje znaczącym potencjałem społecznym, gospodarczym i środowiskowym, 

który nadal nie jest wykorzystany w pełni. Położenie regionu, walory środowiskowe i kulturowe, 

możliwości wykorzystania środków europejskich w kolejnym okresie programowania stanowią szansę 

na dalszy rozwój regionu 

Potencjał społeczno-ekonomiczny skupiony w organizacjach pozarządowych oraz innych PES i ich 

otoczenia, odpowiednio wspierany, może stanowić istotny impuls rozwoju działań lokalnych. W tej 

sferze kluczową jest również współpraca międzysektorowa. Szczególnie istotną rolę odgrywają 

lokalne samorządy, które mogą z ES stworzyć narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej 

mieszkańców. Podmioty te szczególnie powinny być zainteresowane zmianą, ze względu na ciężar 

systemu pomocy społecznej, jaki na nich ciąży. Rozwój regionalny nie nastąpi bez zmian w postawach 

mieszkańców, dlatego koniecznym jest promowanie postaw aktywnych oraz edukacja mieszkańców o 

różnych aspektach ES i możliwościach jej wykorzystania do zmian lokalnych. Podstawą 

programowania zmiany jest więc „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 

Dolnośląskiego”. Główne kierunki planu, jakie wyznacza diagnoza to: 
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a) Rynek pracy i polityka społeczna, a ekonomia społeczna. 

b) Rozwój lokalny, a ekonomia społeczna. 

c) Infrastruktura i edukacja, a ekonomia społeczna 
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6. Poziom realizacji wskaźników RPRES w roku 2018 

 

NAZWA WSKAŹNIKA 
WARTOŚĆ(NA 
KONIEC ROKU)  

ŹRÓDŁO 
 

CEL GŁOWNY: Zwiększenie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego w latach 2016-2020  

Priorytet 1. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
CEL GLÓWNY: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU EKONOMII SPOŁECZNEJ W KSZTAŁTOWANIU ORAZ REALIZACJI RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  

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

DZIAŁANIE 1.1. Utworzenie funduszu zatrudnienia wspierającego tworzenie miejsc pracy 
w PES, w kontekstach: dotowane miejsca pracy, niskooprocentowane pożyczki związane z 
zatrudnieniem, staże powiązane z zatrudnieniem, wsparcie edukacyjne służące 
podniesieniu i/lub nabyciu i/lub zmianie kwalifikacji zawodowych powiązane z 
zatrudnieniem 
DZIAŁANIE 1.2. Rozwój systemu tworzenia, wspierania i utrzymania miejsc pracy w PES, 
szczególnie dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
DZIAŁANIE 1.3. Inicjowanie procesu tworzenia nowych PES działających w sferach pomocy 
społecznej i rynku pracy jako instytucji generujących miejsca pracy. 

2014 r. 2016 r. 2017r. 2018 r. ŹRÓDŁO 

1.1.1., 1.2.1.Liczba osób zatrudnionych w Podmiotach Ekonomii Społecznej  34 tys. 35,3 tys. 36,2 tys. 41,8 tys. 

GUS 

 

1. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę    9,5 tys. 10,1 tys. 9,9 tys. 10,7 tys.  

2. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej   24,5 tys. 25,2 tys. 25,3 tys. 31,1 tys.  

1.1.2., 1.2.1. Liczba os. zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych na podstawie umowy o 
pracę i umów cywilnoprawnych* 
*dotyczy przedsiębiorstw społecznych wspartych przez OWES działających w województwie dolnośląskim w 

danym roku kalendarzowym. 

0 133 166 OWES 

 

1.3.1.Liczba nowo powstałych PES 
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1. Liczby organizacji zarejestrowanych w GUS na podstawie numeru REGON: 
617 (w tym 

OPP – 28) 

614 (w tym 

25 OPP) 
622 

 

 

GUS 

 

 Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne  356 399 39727  

Fundacje 252 210 176  

Społeczne podmioty wyznaniowe  5 3 1528  

Samorząd gospodarczy i zawodowy 2 0 3429  

Organizacje pracodawców 2 2 -  

2. 

 Liczba nowopowstałych podmiotów według KRS  
(Liczba podmiotów ogółem zarejestrowanych w Rejestrze  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym: 

502 437 381 

KRS 

 

 Stowarzyszeń 238 223 210  

Fundacji 257 209 168  

organizacje pracodawców 2 4 0  

związki zawodowe 4 1 3  

Społeczne zawodowe organizacje rolników 1 0 0  

DZIAŁANIE 1.4. Przygotowanie przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do wspierania tworzonych miejsc pracy w PES. 
 

1.4.1. Liczba trenerów pracy zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej. 
*Wskaźnik liczony będzie średniorocznie, czyli suma liczby  etatów  w każdym miesiącu dzielona na 12 miesięcy. Umowy 

zlecenie przeliczane będą na odpowiednią część  etatu 

17,4 20,5 13 DOPS 
  

                                                           
27

 W tym stowarzyszenia nie wpisane do KRS - 187 
28

 W tym kościół katolicki – 8, inne kościoły i związki wyznaniowe -7 
29

 Samorządy gospodarcze i zawodowe nie wpisane do KRS 
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 Urzędy Pracy   0 0 0 

DOPS 

  

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 4 1 3   

Fundacja „Eudajmonia”   6,4 11 b.d.   

Fundacja Manufaktura Inicjatyw 1 2,5 b.d.   

Karkonoski Sejmik osób Niepełnosprawnych 6 6 b.d.   

Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami - - 10 

DZIAŁANIE 1.5.  Targi pracy z udziałem PES i/lub włączenie w targi pracy PES. 
DZIAŁANIA 1.6.  Działanie promujące PES jako miejsca pracy.  

  

1.5.1. 1.6.1. Liczba organizowanych targów pracy* 
* dane dotyczą targów pracy oraz konferencji realizowanych przez PFRON, OWES i DOPS, Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
- 30 31 28 

OWES, 
DOPS, 

PFRON. 
UMWD 

  

1.5.1. 1.6.1. Liczba organizowanych konferencji* 
* dane dotyczą targów pracy oraz konferencji realizowanych przez PFRON, OWES i DOPS 

- 3 5 3  
  

  

1.5.3. 1.6.1. Liczba zorganizowanych szkoleń * 
* dane dotyczą szkoleń zorganizowanych przez OWES oraz DOPS* 

- 3 10 30 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.  Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES.   

DZIAŁANIE 2.1. Ewaluacja działań  realizowanych przez PES, sieci, ukierunkowanych na rzecz rynku polityki społecznej. 
DZIAŁANIE 2.2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii służące efektywnej współpracy podmiotów rynku pracy , pomocy społecznej i ES 
DZIAŁANIE 2.3. Edukacja, promocja, tworzenie/powoływanie zespołów interdyscyplinarnych  z udziałem PES. 
DZIAŁANIE 2.4. Inicjowanie i rozwój partnerstwa na rzecz rynku pracy z udziałem PES. 
DZIAŁANIE 2.5. Spotkanie edukacyjne, informacyjne oraz integracyjne podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES służące budowaniu stałych forów 
doświadczeń. 

  

2.3.1. Zwiększenie różnorodności i liczby podmiotów wchodzących w skład sieci współpracy/zespołów interdyscyplinarnych.    

 Urzędy, w których działała Rada Działalności Pożytku Publicznego* 24 (12,8%) 26 (13,5%) b.d. GUS  
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 Urzędy,  w których działały zespoły (ciała) o charakterze inicjatywno – doradczym* 26 (14%) 
188 

(97,4%) 
b.d. 

 
GUS 

 

2.5.1. Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, 

polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów ukierunkowanych 

bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES 

* dane dotyczą działań zorganizowanych przez OWES oraz DOPS 

82 144 101 
OWES, 
DOPS 

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

DZIAŁANIE 3.1.  Rozwój kompetencji PES w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy  i pomocy społecznej oraz kadr instytucji rynku pracy i pomocy 
społecznej w zakresie wykorzystania ES do aktywizacji społeczno- zawodowej. 

 

3.1.1. Liczba przeszkolonych pracowników PES, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w 
zakresie wykorzystywania ekonomii społecznej do aktywizacji  społeczno-zawodowej 
* - dotyczy szkoleń przeprowadzonych przez DOPS i OWES 

457 363  436 
DOPS, 
OWES 

 

DZIAŁANIE 3.2. Preferowanie zakupu produktów i usług wytwarzanych przez PES przy realizacji zadań publicznych, w tym stosowanie klauzul społecznych 
jako narzędzi zwiększających zatrudnienie. 

   

3.2.1. Liczba zawartych umów z PES z wykorzystaniem klauzul społecznych     

 liczba udzielonych zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
  *klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 22 ust. 2 PZP (2017,2016), klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 138p PZP 

(2017), klauzulę zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 PZP (2017,2016) 
168 170 b.d. 

GUS /co 2 
lata 

 

 
kwota udzielonych zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
*klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 22 ust. 2 PZP (2017,2016), klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 138p PZP 

(2017), klauzulę zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 PZP (2017,2016) 

154 911 tys. 

zł 

155 447 

tys. zł 
b.d. 

GUS / co 2 
lata 

 

DZIAŁANIE 3.3. Tworzenie i promocja modelu indywidualnej ścieżki rozwoju „osoby” korzystającej z usług podmiotów reintegracji społecznej 
(indywidualizacja działań w stosunku do osób). 

 

3.3.1. Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób korzystających z instytucji rynku pracy, polityki społ. i PES*.  
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Liczba uczestników Klubów Integracji Społecznej w województwie dolnośląskim, które:  

 rozpoczęły zajęcia: 

 ukończyły zajęcia (*dane dotyczą lat 2015, 2016, 2017 i 2018) 

 

 315 

 176 

 

 76 

 16 

 

 262 

 176 

 

 354 

 276 
DOPS 

 

Liczba uczestników Centrów Integracji Społecznej, które: 

 Rozpoczęły zajęcia 

 Uczestniczyły w zajęciach 

 Ukończyły zajęcia 

 328 

 489 

 290 

 351 

 573 

 566 

 336 

 566 

 301 

 482 

 589 

 313 

DOPS 

 

Liczba uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej 1594 1600 1669 1695 PFRON  

Liczba zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

211 281 282 295 PFRON 
 

liczby ścieżek utworzonych w ramach projektów 9.1. Aktywna Integracja 30 2831 3563 DWUP  

PFRON 

 *dane za rok 2017 dotyczą realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”. 
0 205 227 PFRON 

 

3.3.2.  Liczba osób aktywizowanych w PES 155 144 269 GUS DOPS  
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Liczba osób aktywizowanych w CIS 

- które ukończyły zajęcia 

- które podjęły zatrudnienie 

 260 

 95 

 301 

 98 

 347 

 144 

GUS, DOPS 

   

Liczba osób aktywizowanych w podmiotach w KIS 

- które ukończyły zajęcia 

- które podjęły zatrudnienie 

 16 

 16 

 18 

 16 

 276 

 100 

   

Liczba osób aktywizowanych w podmiotach w WTZ 

- które ukończyły zajęcia 

- które podjęły zatrudnienie 

 146 

 37 

 98 

 26 

 106 

 18 

   

Liczba osób aktywizowanych w podmiotach w ZAZ 

- które ukończyły zajęcia 

- które podjęły zatrudnienie 

 21 

 7 

 27 

 4 

 27 

 7 

DZIAŁANIE 3.4. Edukacja PES z zakresu pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi i prywatnymi, działalnością statutową odpłatną i gospodarczą. 
 

3.4.1. Liczba PES przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi i 
prywatnymi; Działalnością statutową odpłatną i gospodarczą 
*Dotyczy działań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,  OWES oraz 

Regionalny Punkt Konsultacyjno-doradczy utworzony przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 

Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim 

214 284 

 

345 

 

UMWD, 
WCWOP 
Sektor 3, 

OWES 

 

Priorytet 2. ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 
CEL GŁÓWNY:  Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego. 
CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES 

  

DZIAŁANIE 1.1. Działania na rzecz zwiększenia udziału PES w realizacji zadań publicznych poprzez m.in.: 

 edukację PES, 

 edukację przedstawicieli administracji publicznej, 

 organizację spotkań zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli JST i PES, 

 promocję usług i produktów PES, 

 promocję wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 

 wsparcie tworzenie nowych PES z udziałem administracji samorządowej i NGO 
DZIAŁANIE 1.2. Działania na rzecz wspierania lokalnych liderów ES. 
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DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju wolontariatu w PES. 
DZIAŁANIE 1.4. Włączenie mediów lokalnych i regionalnych do działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym w zakresie ES. 

1.1.1. Liczba programów wspierania liderów, przedstawicieli PES oraz administracji publicznej w zakresie wiedzy o ES.* 
*dane dotyczą Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi oraz Inicjatyw realizowanych przez DOPS oraz OWES 
(Programy =Inicjatywy) 

GUS/ co 2 

lata MRPiPS 1. 
Liczba Urzędów, które miały uchwalony Roczny Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 
163 176 b.d. 

2. 
Liczba Urzędów, w których w danym roku  obowiązywał Wieloletni Program Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. 
40 43 b.d. 

3. Liczba inicjatyw zrealizowanych przez DOPS oraz OWES 26 73 73 
DOPS, 
OWES 

1.1.2. Liczba PES realizujących zadania publiczne 

GUS /co 2 
lata, 

MRPiPS 

1. 
liczba podpisanych umów w wyniku przeprowadzonych przez Urzędy otwartych konkursów ofert 
na postawie art. 11 ustawy. 

3 427 4024 b.d. 

2. 
Liczba podpisanych umów w wyniku zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

884 913 b.d. 

3. 
Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
*liczba podpisanych umów 

441 516 b.d. 

1.1.3. Liczba PES utworzonych z udziałem administracji samorządowej i NGO 

*dane dotyczą CIS, KIS, WTZ, ZAZ i spółdzielni socjalnych, spółek non-profit 
20 20 20 DOPS 

1.2.1.Liczba liderów ES objętych wsparciem 117 108 92 
DOPS, 
OWES 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.  Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES  

DZIAŁANIE 2.1. Włączenie PES do zespołów o charakterze inicjatywno-doradczym na poziomie regionalnym/ lokalnym. 

2.1.1. Liczba PES uczestniczących w regionalnych i lokalnych zespołach doradczo-konsultacyjnych 
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Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach inicjatywno-doradczych w województwie 

dolnośląskim 
b.d. 1655 b.d.  

DZIAŁANIE 2.2. Tworzenie porozumień, konsorcjów, klastrów lokalnych z udziałem PES. 

2.2.1. Wzrost współpracy międzysektorowej /Liczba inicjatyw na rzecz współpracy międzysektorowej 0 5 3 
DOPS, 
OWES 

DZIAŁANIE 2.3. Tworzenie programów zwiększających udział biznesu w rozwoju ES 

2.3.1. Liczba programów* angażujących biznes w rozwój ES* 

*Członkowie grupy roboczej ds. aktualizacji planu przyjęli, że pod słowem program brane będą pod uwagę 

działania angażujące biznes w rozwój ES 
3 6 3 

DOPS, 
OWES 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań formalnoprawnych 

DZIAŁANIE 3.1. Prowadzenie działań na rzecz wpisania ES, jako narzędzia rozwoju w strategiach oraz programach regionalnych i lokalnych. 

3.1.1. Liczba strategii, programów regionalnych i lokalnych wykorzystująca ES jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego 
*Dotyczy Liczby  JST, które w strategii rozwoju gminy obowiązującej w 2017 r. uwzględniono zagadnienia związane z aktywizacją mieszkańców, współpracą z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojem ekonomii społecznej, stosowaniem 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych   

 

aktywizacją mieszkańców  b.d. 150 b.d. 

GUS /co 2 
lata 

współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  
b.d. 141 b.d. 

rozwojem ekonomii społecznej b.d. 90 b.d. 

stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych b.d. 31 b.d. 

DZIAŁANIE 3.2.  Promocja partycypacyjnych metod planowania rozwoju JST z udziałem PES 
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3.2.1. Liczba dokumentów planistycznych stworzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych 817 1055 b.d. 
GUS/co 2 

lata 
MRPiPS 

CEL SZCZEGÓŁOWY  4.  Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES 

DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie działań na rzecz sprzedaży produktów/usług PES w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
DZIAŁANIE 4.2. Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych produktów oraz usług PES. 
DZIAŁANIE 4.3. Stworzenie certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego ES 
DZIAŁANIE 4.4. Wspieranie udziału PES w targach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. 
DZIAŁANIE 4.5. Wsparcie dostosowywania lokalnych dokumentów/zasad zagospodarowania mienia komunalnego oraz skarbu państwa do potrzeb rozwoju 
ES. 

4.4.1. Liczba przyznanych certyfikatów jakości 8 8 4 DOPS 

4.5.1. Wzrost wykorzystania mienia komunalnego/skarbu państwa na rzecz ES.  
* dotyczy roku 2015 

 

Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych warunkach 30 65 b.d. 

GUS / co 
2 lata, 

MRPiPS 

 

Użyczenie nieruchomości/lokalu 93 121 b.d.  

Udostępnienie przestrzeni wspólnej b.d. 
127 

b.d.  

Udostępnianie lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, pojazdów potrzebnych do 

wykonywania działalności statutowej 
132 

134 
b.d.  

Pomoc merytoryczna (szkolenia, doradztwo) 

108-

konsult.tel, 

poradnictwo

- 73,szkol.- 

56 

140 
b.d. 

 

Prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych b.d. 16 b.d.  
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Inne m.in.: udostępnienie lokalnego czasopisma dla potrzeb informacyjnych organizacji, punkt 

porad prawnych, pomoc w organizacji uroczystości, udzielanie Patronatów Honorowych 
4 9 b.d. 

 

4.5.2. Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych przekazywanych dla PES.  

*Regranting, dotacje inwestycyjne, pożyczki gwarancje i poręczenia 

 
Liczba Urzędów, które przekazywały organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje na dofinansowanie inwestycji 
6 

4 (24 

dotacje) 
b.d. GUS / co 

2 lata 
 Wartość dotacji 125 783 zł 590 995 zł b.d. 

Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych przekazywanych dla 
PES w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego przez OWES 

0 2 310 tys. zł 4 060 tys. zł OWES 

 

4.5.3. Liczba PES realizujących zadania publiczne, w tym na podstawie klauzul społecznych. 

1. liczba udzielonych zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych* 18 168 b.d. 

GUS / co 
2 lata 

2. kwota udzielonych zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych* 
17 643 tys. 

zł 

154 911 tys. 

zł 
b.d. 

3. liczba podpisanych umów w wyniku przeprowadzonych przez Urzędy otwartych konkursów ofert 

na postawie art. 11 ustawy. 
3 427 4024 b.d. 

4. 
Liczba podpisanych umów w wyniku zlecanie zadań przez Urzędy z pominięciem otwartego 

konkursu ofert.  
884 913 b.d. 

5. 
Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  
441 516 b.d. 

4.5.5. Wzrost jakości usług i produktów PES 
*Liczba przyznanych certyfikatów jakości  

8 8 4 DOPS 
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Priorytet 3.  STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM 
CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES 

DZIAŁANIE 1.1. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES, np. forum wymiany doświadczeń, integracja kadr, diagnozowanie 

potrzeb, tworzenie koncepcji projektowych, wypracowanie zasad i procedur współdziałania, identyfikacja obszarów do współpracy, nawiązanie współpracy, 

czasowa wymiana pracowników.  

DZIAŁANIE 1.2. Działania promocyjno - edukacyjne skierowane do decydentów regionalnych i lokalnych (min. adresowane do Powiatowych Rad 
Zatrudnienia, Forów Pełnomocników ds. współpracy z NGO, konwentów starostów i wójtów itp.). 

1.1.1. Liczba spotkań w ramach sieci współpracy. 3 4 3 DOPS, 
OWES 1.1.2. Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy. 5 4 4 

1.1.3. Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty wspierające ES. - 19 3 
DOPS, 

OWES 

1.1.4. Liczba wspólnie realizowanych działań/projektów/inicjatyw przez podmioty wspierające PES 
*Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi / LPRES-y 

163/1 176/2 b.d. 

GUS, 

DOPS, 

OWES 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie. 

DZIAŁANIE 2.1. Stworzenie systemu kształcenia nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości społecznej 
- stypendia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, podręczniki, materiały do 
zajęć. 
DZIAŁANIE 2. 2. Udział w opracowaniu standardów w zakresie kształcenia formalnego 
i nieformalnego oraz upowszechnienie standardów dotyczących ES. 
DZIAŁANIE 2.3. Opracowanie i wdrożenie systemu edukacji dla decydentów z administracji publicznej. 
DZIAŁANIE 2.4. Wdrożenie programów edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych. 
DZIAŁANIE 2.5. Finansowanie i organizacja konkursów edukacyjnych w zakresie ES. 
DZIAŁANIE 2.6. Promocja zatrudnienia, staży oraz wolontariatu w PES. Przygotowanie kadr PES w zakresie umiejętności współpracy z wolontariuszami, 
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polityki kadrowej, organizacji wizyt studyjnych 

2.3.1. Liczba decydentów z administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ES 61 98 182 
DOPS, 
OWES 

2.6.1. Liczba zaangażowanych w PES (wolontariusze, pracownicy)*  

1. Liczba osób zatrudnionych w Podmiotach Ekonomii Społecznej   35,3 tys. 36,2 tys. 41,8 tys. 

GUS/ co 2 

lata 

 

2. Wolontariusze nie należący do organizacji 35,7 tys. b.d. 29,8 tys.  

3. Osoby, z którymi podpisano porozumienia o wolontariacie 17,7 tys. b.d. 19,2 tys.  

CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności  z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród  kadr instytucji wspierających ES oraz PES 

DZIAŁANIE 3.1. Diagnoza potrzeb, opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia formalnego   i nieformalnego dla kadr podmiotów wspierających ES i PES.  
DZIAŁANIE 3.2. Utworzenie edukacyjnego funduszu grantowego. 
DZIAŁANIE 3.3. Utworzenie i prowadzenie bazy aktualnych usług wspierających rozwój kadr PES. 
DZIAŁANIE 3.4. Prowadzenie oraz wypracowywanie i upowszechnianie w systemie ciągłym różnorodnych form wsparcia dla PES (m.in. zwrotne i bezzwrotne 
instrumenty finansowe, działania edukacyjne, superwizje, coaching, edukacja za pośrednictwem IT). 
DZIAŁANIE 3.5. Prowadzenie badań i analiz w zakresie efektywności systemu wsparcia dla PES. 
DZIAŁANIE 3.6. Identyfikacja podmiotów do realizacji staży, szkoleń zawodowych i praktyk. Przygotowanie staży, szkoleń zawodowych i praktyk, konkursów 
na staże, szkolenia zawodowe i praktyki dla kadr PES w sektorze biznesu i ES. 
DZIAŁANIE 3.7. Opracowanie i upowszechnianie systemu standaryzacji produktów i usług podmiotów wspierających ES. 

3.1.1.Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych.  

*dotyczy OWES i DOPS 
82 144 101 

OWES, 
DOPS 

3.1.2. Liczba osób korzystających z różnych form edukacji.  

*dotyczy OWES i DOPS 
817 917 1001 

3.1.3. Liczba osób z instytucji wspierających, które podniosły w systemie formalnym  i nieformalnym 

poziom wykształcenia swojej kadry. 

 *dotyczy pracowników OWES i DOPS 

12 22 20 

3.1.4.  Liczba różnorodnych usług wspierających PES.  

*dotyczy OWES i DOPS 
26 95 525 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 4.  Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES 

DZIAŁANIA 4.1. Stworzenie systemu współfinansowania działań wspierających organizowanych na szczeblach lokalnych i regionalnym  
DZIAŁANIA 4.2. Animacja, promocja, edukacja i pomoc prawna w zakresie wspierania pozafinansowego, w tym udostępniania zasobów komunalnych na 
rzecz rozwoju ES. 
DZIAŁANIA 4.3. Badanie lokalnych zasobów i potrzeb oraz dostosowywanie systemu wsparcia do zidentyfikowanych lub aktualizowanych potrzeb. 
DZIAŁANIA 4.4. Opracowanie i wdrożenie odpłatnych usług wspierających ES. 
DZIAŁANIA 4.5. Utworzenie funduszu rozwoju innowacyjnych form wspierania PES oraz kompetencji kadr instytucji wspierających. 
DZIAŁANIA 4.6. Utworzenie zwrotnych instrumentów finansowych dla PES – wyodrębnionych środków na tworzenie i funkcjonowanie funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych dla PES. 

4.1.1. Liczba dotacji /dofinansowań  przekazanych przez samorząd terytorialny dla podmiotów 

wspierających ES. 
1 1 1 

DOPS 

4.1.2. Procent środków budżetu samorządu terytorialnego przekazywanych dla systemu wsparcia 0,01% 0,01% 0,01% 

4.1.4. Zakres usług realizowanych przez instytucje wspierające finansowanych ze środków publicznych 

*dotyczy usług realizowanych przez DOPS i OWES 
82 144 101 

OWES, 
DOPS 

DZIAŁANIE 4.6. Utworzenie zwrotnych instrumentów finansowanych dla PES – wyodrębnionych środków na tworzenie i funkcjonowanie funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych dla PES. (W opracowaniu  nie zostały uwzględnione środki przekazane PES w ramach Funduszu Pożyczkowego dla PES, 

udzielanych w województwie dolnośląskim przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego) 

1. 
Liczba pożyczek udzielanych przez JST 

Kwota pożyczek udzielanych przez JST 

4 

115 868 zł 

10 

3 929 698 zł 
b.d. 

GUS / co 2 
lata 

2. 
Liczba poręczeń udzielanych przez JST 

Kwota poręczeń udzielanych przez JST 

0 

0 

0 

0 
b.d. 

3. 
Liczba gwarancji udzielanych przez JST 

Kwota gwarancji udzielanych przez JST 

0 

0 

0 

0 
b.d. 

4. 
Liczba pożyczek udzielanych przez Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy 

Kwota pożyczek udzielanych przez Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy 

6 

278 500 zł 

2 

90 000 zł 

4 
105000 
zł 

RCWIP 
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Cel szczegółowy 5. Budowanie pozytywnego wizerunku ES 

DZIAŁANIE 5.1. Przygotowanie dziennikarzy do prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, edukacja kadr PES w zakresie kontaktów z mediami. 
DZIAŁANIE 5.2. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
DZIAŁANIE 5.3. Podnoszenie jakości obsługi klienta przez PES. 
DZIAŁANIE 5.4. Organizacja konkursów na najlepsze produkty i usługi PES. 
DZIAŁANIE 5.5. Organizacja targów produktów i usług PES. 
DZIAŁANIE 5.6. Promocja odpowiedzialnego biznesu. 
DZIAŁANIE 5.7. Stworzenie marki produktu ES. 

5.2.2. Liczba samorządów korzystających z usług PES  
*dotyczy liczby JST, które przekazały środki w trybach UoDPPioW  176 182 b.d. 

GUS / co 2 
lata 
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Komentarz do wskaźników RPRES: 

 

Priorytet I. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

CEL GLÓWNY: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU EKONOMII SPOŁECZNEJ W KSZTAŁTOWANIU ORAZ 

REALIZACJI RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  

 

Cel szczegółowy  1. Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych 

przez PES 

DZIAŁANIE 1.4. Przygotowanie przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do 

wspierania tworzonych miejsc pracy w PES. 

 

1.4.1. Liczba trenerów pracy zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej.* 
*Wskaźnik liczony będzie średniorocznie, czyli suma liczby  etatów  w każdym miesiącu dzielona na 12 miesięcy. Umowy  

Informacje dotyczące trenerów pracy: 

 

- Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 dysponowało 4 

pełnymi etatami na stanowisku trener pracy, w roku 2017 – 1 etatem. 

Od kwietnia 2018 do października 2019 stowarzyszenie realizujemy projekt ze środków EFS  

pn. "Mogę, Potrafię, Pracuję", w którym są 4 etaty trenera pracy. Aktualnie pracuje 5 trenerów pracy 

z podziałem: 

3 trenerów 1/1 etatu 

2 trenerów 0,5 etatu 

łącznie 4.0 etatu 

 

- Fundacja „Eudajmonia”  w 2016r. w różnych projektach, w różnym wymiarze czasu pracy i okresu 

zatrudnienia było 18 trenerów/trenerek pracy. W przeliczeniu na liczbę etatów – 6,393 , w roku 2017 

zatrudniano łącznie 18 trenerów pracy  w wymiarze 10,994 etatu. 

- Fundacja Manufaktura Inicjatyw - w roku 2016 - 3 os. zatrudnione na stanowisku trenera pracy, 
łączny wymiar zatrudnienia 1 etat (w tym 2 umowy o pracę i 1 umowa zlecenie). W roku 2017 - 6 os., 
łączny wymiar zatrudnienia 2,5 etatu (w tym 1 umowa o pracę i 5 umów zlecenie). 

Ilość uczestników objętych wsparciem trenera pracy w 2016 roku - 48 osób, Ilość uczestników 2017 

roku - 48 osób. Wszystkie ww. działania objęte były projektem "Bliżej Rynku Pracy" realizowanym na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanym przez PFRON. 

Ponadto w ramach projektu prowadzone były dla uczestników warsztaty nt. aktywizacji zawodowej  

w tym też o wspomaganym zatrudnieniu oraz przedstawiciele fundacji wzięli udział w seminarium dla 

pedagogów i psychologów wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, na którym 

prezentowali prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

-  Karkonoski Sejmik osób Niepełnosprawnych  w roku 2016 i 2017 zatrudniał 6 trenerów pracy * 

  *brak informacji  dotyczącej średniej liczby etatów w przeliczeniu na każdy miesiąc. 
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- Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2018  zatrudniało 10 
trenerów pracy  (średnio 10 etatów). Stowarzyszenie zatrudnia trenerów pracy od 2018 roku, 
wcześniej realizowało zatrudnienie wspomagane jako partner WSON, w którym zatrudnieni byli 
trenerzy. 

 

DZIAŁANIE 1.5.  Targi pracy z udziałem PES i/lub włączenie w targi pracy PES. 

DZIAŁANIA 1.6.  Działanie promujące PES jako miejsca pracy. 

 

1.5.1., 1.6.1. Liczba zorganizowanych targów pracy, konferencji, szkoleń w województwie  

z udziałem PES i na temat ES. 

1.5.1 i 1.6.1. Liczba organizowanych Targów Pracy (stworzenie kalendarium wydarzeń)* 

1.5.2. 1.6.1. Liczba organizowanych konferencji* 

1.5.3. 1.6.1. Liczba zorganizowanych szkoleń ** 

 

* dane dotyczą targów pracy oraz konferencji realizowanych przez PFRON, OWES i DOPS 

** dane dotyczą szkoleń zorganizowanych przez OWES oraz DOPS 

TARGI PRACY w 2018 r. 

1. Targi pracy organizowane przez  Powiatowe Urzędy Pracy, OHP, biura karier, uczelnie, podczas 

których każdy odwiedzający stoisko EURES informowany był o usługach i możliwościach 

współpracy  (4 x Świdnica,  Jelenia Góra, 2 x Wrocław, 2 x Świebodzice, Trzebnica,  Bystrzyca 

Kłodzka,  2 x Środa Śląska, Kłodzko, Złotoryja, Nowa Ruda, 3 x Strzelin, Żmigród, Strzegom, Wołów, 

Liberec, Wrocław, Polkowice, Jelenia Góra) 

 
2. Transgraniczne Targi Pracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w Zgorzelcu – wydarzenie 

coroczne organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

 

KONFERENCJE w 2018 r. 

1. BIZnES MIXER, który został zrealizowany w dniu 20.06.2018r. Na wydarzeniu przedstawione 

zostały efekty projektu Akademii BIZnES CLASS oraz zorganizowano networking między 

podmiotami ES, a biznesem. W wydarzeniu brało udział 21 podmiotów. 

2. Forum Ekonomii Społecznej - 12 grudnia 2018r. odbyło się Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, które poświęcone było współpracy międzysektorowej oraz zakupom społecznie 

odpowiedzialnym. Jak co roku jednym z ważnych punktów spotkania było wręczanie certyfikatów 

Znak zakup prospołeczny. Odbył się panel dyskusyjny z udziałem biznesu, PES oraz JST, a w drugiej 

części Targi Społecznych Dostawców w czterech Podmiotach Ekonomii Społecznej: Pracownia 

Food Think Tank, Cafe Równik, PANATO i MiserArt. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić te wszystkie 

miejsca i dodatkowo zobaczyć wystawiające się tam, ze swoimi produktami, podmioty ekonomii 

społecznej z terenu całego Dolnego Śląska. W spotkaniu wzięło udział 70 przedstawicieli PES, PS, 

JST, biznesu, nauki.  

 

Obie konferencje zawierały w swoim programie targi produktów (realizator DOPS). 
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3. Konferencja Szanse i zagrożenia dla samorządów z terenu Powiatu Trzebnickiego wynikające ze 

stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień i ich wpływu na rozwój sektora ES”- 28.06. 

2018 r. Wydarzenie zrealizowane przez Starostwo powiatowe w Trzebnicy we współpracy z OWES 

subregion Wrocławki oraz DOPS. 

 

DZIAŁANIE 2.5. Spotkania edukacyjne, informacyjne oraz integracyjne podmiotów rynku pracy, 

pomocy społecznej i ES służące budowaniu stałych forów doświadczeń. 

2.5.1. Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, 

polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES*. 

 
* dane dotyczą działań zorganizowanych przez OWES oraz DOPS 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w 2018 r. zrealizował: 

- 3 spotkania sieci OWES, w tym jedno dwudniowe  

- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli CIS, KIS  

- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich ZAZ i WTZ 

- Spotkanie sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej 

- Dwudniowe spotkanie sieci na rzecz reintegracji w zakresie współpracy samorządów  

z Centrami i Klubami Integracji Społecznej 

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

z niepełnosprawnościami 

- Spotkanie dot. współpracy samorządów z Zakładami Aktywności Zawodowej  

i Warsztatami Terapii Zajęciowej 

- 3 spotkania w ramach weryfikacji działań marketingowych certyfikowanych PES 

- Doradztwo indywidualne dla JST z ekspertami zamówień publicznych i rozwoju ekonomii społecznej 

- 4 spotkania grupy roboczej ds. aktualizacji planu:  

- 4 spotkania grupy roboczej ds. promocji  

- 4 spotkania grupy roboczej ds. reintegracji 

- 4  

spotkania grupy roboczej ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 

- 4 Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Spotkania w ramach platformy współpracy na rzecz ekonomii społecznej z przedstawicielami uczelni 

wyższych i biznesu 

- 2 warsztaty dot. budowania współpracy PES z biznesem  

- 2 spotkania Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Znaku Zakup Prospołeczny. Przyznane zostały 4 

certyfikaty Znaku „Zakup Prospołeczny”  

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

- 2 jednodniowe wizyty studyjne (Bielawa i Strzelce Opolskie) 

- Konferencja dla przedstawicieli powiatu trzebnickiego w ramach współpracy podmiotów ekonomii 

społecznej z JST 

- Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej 

- Konferencje, które zawierały targi produktów: 2  
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a) BiznES Mixer   

b) Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

W ramach spotkań sieciujących działają regionalne sieci współpracy poszczególnych typów 

podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia (sieć podmiotów o charakterze reintegracyjnym, sieć 

OWES, Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum WTZ). 

 

Wszystkie spotkania zrealizowane przez OWES zostały szczegółowo opisane na str. 137  przy 

wskaźnikach:  

3.1.1. Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych  

3.1.4.  Liczba różnorodnych usług wspierających PES. 

 

 

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

DZIAŁANIE 3.4.  Edukacja PES z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi  

i prywatnymi; działalnością statutową odpłatną i gospodarczą. 

3.4.1. Liczba PES przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi  

i prywatnymi; Działalnością statutową odpłatną i gospodarczą* 

*Dotyczy działań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,  OWES oraz 

Regionalny Punkt Konsultacyjno-doradczy utworzony przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 

Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim  

Wrocławskie Centrum Wspierania  Organizacji Pozarządowych Sektor 3 : 

2018 r. 

 Zakładanie organizacji pozarządowych  

 Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać fajny projekt - warsztaty z pisania projektu dla 

początkujących  

 Tworzenie projektów w ramach konkursu FIO 2018 

 Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych  

 OPP, fundacje i stowarzyszenia podatnikiem podatku VAT  

 Zakładanie organizacji pozarządowych  

 Przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych  

 Silna marka organizacji pozarządowych 

 Zakładanie fundacji i stowarzyszeń. 

 Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych.  

 Zyskaj czas dzięki sprawnemu zarządzaniu projektami – aplikacje do zarządzania ngo.  

 Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych.  

 Przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych.  

 Warsztat praktyczny z księgowania podstawowych operacji gospodarczych wraz ze 

sporządzaniem sprawozdania finansowego i CIT-8. 
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 Przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych. 

 

Szkolenia wolontariackie:  

-Asertywnie, czyli stanowczo i łagodnie do przodu. 

 

W sumie w szkoleniach wzięło udział -  118 pomioty (fundacje i stowarzyszenia). 

  

Regionalny Punkt Konsultacyjno-doradczy utworzony przy Wydziale Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim: 

W Punkcie udzielono: 

238 porad, z których skorzystało 144 podmiotów i 21 osób fizycznych 

W 2018r. – usługa realizowana była przez konsultanta zewnętrznego, który zrealizował w sumie 450 

godz. doradztwa stacjonarnego oraz 21 godz. doradztwa mobilnego. Łącznie udzielono 238 porad. 

Wsparciem objęto 144 podmioty oraz 21 osób fizycznych. Doradztwo mobilne odbywało się w Górze, 

Wałbrzychu, Strzelinie oraz 2 razy we Wrocławiu. 

W ramach wsparcia realizowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanych na 

terenie Dolnego Śląska 83 PES zostało przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami 

publicznymi i prywatnymi; Działalnością statutową odpłatną i gospodarczą. 

 

 

 

Priorytet 2. ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.  Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego 

DZIAŁANIE 1.1.  Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES 

 

1.1.1. Liczba programów wspierania liderów, przedstawicieli PES oraz administracji publicznej  

w zakresie wiedzy o ES.* 

1. Liczba Urzędów, które miały uchwalony Roczny Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

2. Liczba Urzędów, w których w danym roku  obowiązywał Wieloletni Program Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. 

Na potrzeby monitorowania Wskaźnika 1.1.1. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

traktowany jest jako fundament wspierania Ekonomii Społeczne jak i jej liderów. 

 

 3. Liczba inicjatyw zrealizowanych przez DOPS oraz OWES 
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Tabela 61. Liczba inicjatyw zrealizowanych w latach 2016-2018przez DOPS oraz OWES 

Wyszczegól

nienie 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2016 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2017 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2018 

W tym: 

OWES 

subregion 

wałbrzyski 

 

6 9 7 

Spotkania animacyjne – skierowane 

do lokalnych środowisk 

- spotkania animacyjne zakładanie 

PES 

- działania edukacyjne 

ogólne/specjalistyczne 

Usługi rozwoju ekonomii społecznej 

- usługi szkoleniowe 

Wsparcie kluczowe doradców 

- Wizyty studyjne 

- Warsztaty wyjazdowe 

- Działania edukacyjne 

ogólne/specjalistyczne (w ramach 

animacji) 

- usługi szkoleniowe 

Usługi doradcze ubiegających się o 

utworzenie przedsiębiorstwa 

społecznego 

Usługi wsparcia istniejących PS 

- usługi doradcze specjalistyczne 

- usługi wsparcia specjalistycznego 

OWES - 

subregion 

wrocławski 

i m. 

Wrocław: 

 

3 13 10 

Spotkania animacyjne – skierowane 

do lokalnych środowisk 

- Spotkania animacyjne zakładanie 

PES 

- Doradztwo ogólne 

- wizyty studyjne 

- warsztaty stacjonarne 

- działania edukacyjne 

ogólne/specjalistyczne 

- warsztaty wyjazdowe  

Usługi rozwoju ES 

- doradztwo ogólne 

- doradztwo specjalistyczne 

prawne/księgowo-

podatkowe/finansowe/marketingow

e/ osobowe  

- doradztwo biznesowe  

Usługi wsparcia istniejących PS 

- usługi szkoleniowe /warsztaty 

- usługi wsparcia specjalistycznego 

- usługi doradcze-biznesowe 

- usługi doradcze kluczowe 

OWES 

subregion 
2 8 5 

Spotkania animacyjne – skierowane 

do lokalnych środowisk 
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Wyszczegól

nienie 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2016 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2017 

Liczba inicjatyw 

zrealizowanych 

w roku 2018 

W tym: 

jeleniogórsk

i 

- wizyty studyjne 

- warsztaty stacjonarne 

Usługi rozwoju ekonomii społecznej 

- usługi szkoleniowe dla ubiegających 

się o utworzenie PS 

- Doradztwo ogólne 

- wsparcie kluczowe doradców 

- usługi psychologa 

- usługi pedagoga 

- usługi wsparcia istniejących PS 

-usługi szkoleniowe/warsztaty 

OWES 

Subregion 

legnicko-

głogowski 

 

3 13 10 

- Spotkania animacyjne – skierowane 

do środowisk lokalnych  

- wizyty studyjne 

- Spotkania animacyjne – zakładanie 

PES 

- Doradztwo ogólne 

- doradztwo specjalistyczne 

- doradztwo biznesowe - wsparcie 

szkoleniowe 

-usługi szkoleniowe/warsztaty 

- usługi 

Coachingu/Mentoringu/Tutoringu 

Usługi doradcze-kluczowe 

DOPS 

12 30 31 

- Spotkania grup roboczych, 

działających przy DKRES: 

1. grupa robocza ds. 
aktualizacji planu 

2. grupa robocza ds. promocji i 
współpracy z biznesem 

3. grupa roboczej ds. 
zatrudnienia socjalnego 
(2016) 

4. grupa robocza ds. edukacji 
(2016) 

5. grupa robocza ds. 
reintegracji  

- Spotkania Dolnośląskiego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Spotkania sieciujące OWES 

- Spotkanie sieciujące CIS/KIS/ZAZ 

- Wizyty studyjne 

- Spotkania informacyjno-doradcze 

- Spotkanie informacyjne  

- Spotkania doradcze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOPS 
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CEL GŁÓWNY:  Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju 

ES 

DZIAŁANIE 1.1. Działania na rzecz zwiększenia udziału PES w realizacji zadań publicznych poprzez 

m.in.: 

• edukację PES, 

• edukację przedstawicieli administracji publicznej, 

• organizację spotkań zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli JST i PES, 

• promocję usług i produktów PES, 

• promocję wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 

• wsparcie tworzenie nowych PES z udziałem administracji samorządowej i NGO 

 

1.1.3. Liczba PES utworzonych z udziałem administracji samorządowej i NGO* 

*dane dotyczą CIS, KIS, WTZ, ZAZ i spółdzielni socjalnych. 

 

CIS  Liczba placówek prowadzonych przez JST 4 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 

- 1 prowadzony przez stowarzyszenie 

- 1 prowadzony przez fundację 

 

KIS Liczba placówek prowadzonych przez JST 3 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot - 4 (Dzierżoniowski Klub Integracji Społecznej 

(Data utworzenia 01.10.2017r.), Klub Integracji Społecznej Muflon W Wałbrzychu (Data utworzenia 

02.11.2017 r.), Klub Integracji Społecznej "Żmigrodzki KIS” (Data utworzenia 28.12.2017 r.), Klub 

Integracji Społecznej Jelonek 

 

WTZ Liczba placówek prowadzonych przez JST 9 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 38 w tym: 

- 24 prowadzone przez stowarzyszenie 

- 9 prowadzone przez fundację 

- 5 prowadzone przez społeczne podmioty wyznaniowe 

 

ZAZ Liczba placówek prowadzonych przez JST 3 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3, w tym: 

- 2 prowadzone przez stowarzyszenia 

- 1 prowadzony przez społeczne podmioty wyznaniowe 

 

Spółdzielnie Socjalne: Liczba jednostek prowadzonych przez JST 1 

Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot: 

- organizacje pozarządowe  - 4 

- osoby fizyczne - 102  
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CEL GŁÓWNY:  Wzrost roli PES w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.  Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES 

DZIAŁANIE 2.2. Tworzenie porozumień, konsorcjów, klastrów lokalnych z udziałem PES. 

 

DZIAŁANIE 2.3. Tworzenie programów zwiększających udział biznesu w rozwoju ES 

 

2.2.1. Wzrost współpracy międzysektorowej /Liczba inicjatyw na rzecz współpracy 

międzysektorowej 

 

2.3.1. Liczba programów angażujących biznes w rozwój ES* 

 

- BiznES Mixer 

- Uroczyste nadanie znaku ”Zakup Prospołeczny”  - Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Współpraca w ramach Akademii Biznes Class 

 

*realizator DOPS 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  4. Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES 

DZIAŁANIE 4.4. Stworzenie certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego ES 

6.4.1. Liczba przyznanych certyfikatów jakości. 

Dolnośląska Kapituła Certyfikująca  - Kapituła jest ciałem opiniodawczym Dolnośląskiego Ośrodka 

Polityki Społecznej, powołanym w celu rekomendowania podmiotów ekonomii społecznej do 

certyfikacji. Kapituła rekomenduje podmiot ekonomii społecznej wraz z listą produktów lub usług po 

przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego na podstawie właściwych dokumentów. Zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 10kwietnia 2019 roku w 

skład Kapituły wchodzą następujące osoby: 

Przewodnicząca: 

Wójcik Ewa-Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

Członkowie kapituły 

1. Łuków Izabela - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

2. Ograbisz Paulina - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO 

3. Gałuszka Witold - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

4. Izydorczyk Witold - Wyższa Szkoła Bankowa 

5. Gałka Bogusław - Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Jeleniogórskie  

6. Czocher Arkadiusz - Forum Aktywności Lokalnej 

7. Wieteska Sławomir - Fundacja Jagniątków 

Znak Ekonomii Społecznej - Znak Zakup Prospołeczny� w okresie 2016 – 2018 r. przyznano 

następującym podmiotom: 
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1. Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

 

 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy 

Wrocław. Został utworzony w 2008 roku. 

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych  

w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia)  

i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Obecnie Zakład 

zatrudnia 36 osób z niepełnosprawnością (w tym 19 osób ze znacznym stopniem i 17 osób  

z umiarkowanym stopniem) w trzech działach: gastronomicznym, poligraficznym i ogrodniczo-

porządkowym. W tym zakresie WZAZ prowadzi działalność usługowo-wytwórczą, która pozwala 

rehabilitować zawodowo i społecznie zatrudnionych pracowników poprzez wykonywanie zleceń  

w warunkach realnego rynku usług. 

Nie jest to działalność prowadzona dla zysku, a jeśli taki zysk zostanie wypracowany, zostaje 

przekazany na celowy Fundusz Aktywności Zawodowej, który jest wykorzystywany na rzecz realizacji 

głównego celu działalności – rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. 

Podmiot uzyskał certyfikat w 2014r., przyznany przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi. 

Usługi Certyfikowane: 

a. catering, drukarnia, gastronomia, ogrodnictwo, poligrafia, sprzątanie 

Kontakt: 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Litomska 10 

53-641 Wrocław 

tel. 71 355 64 22 

e-mail:  biuro@zaz.wroclaw.pl 

www.zaz.wroclaw.pl 

 
 

2. Spółdzielnia Socjalna Invest 

 

mailto:biuro@zaz.wroclaw.pl
http://www.zaz.wroclaw.pl/
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Spółdzielnia Socjalna INVEST to przedsiębiorstwo społeczne, które wypracowane zyski przeznacza na 

realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Spółdzielnia jest Fundatorem Fundacji 

Spółdzielni Socjalnej INVEST, która prowadzi Centrum NGO w Nowej Rudzie oraz jest partnerem 

Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. Spółdzielnia jest członkiem Ogólnopolskiego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Federacji Przedsiębiorstw Społecznych oraz była jednym  

z podmiotów podpisujących umowę konsorcjum w sprawie powołania Klastra Przedsiębiorstw 

Społecznych. Politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności  

i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług. 

Spółdzielnia Socjalna wykonuje usługi z dużym zaangażowaniem mające na względzie zadowolenie 

klienta.  

Produkty i Usługi Certyfikowane: 

 

a. sprzedaż i montaż i obróbka stolarki budowlanej- otworowej  

b. usługi remontowo budowlane 

c. usługi porządkowe  

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna INVEST 

ul. Zaułek 12 

57-400 Nowa Ruda 

tel. (74) 814 34 80 

e-mail: spoldzielnia.invest@op.pl, www.spoldzielniainvest.pl  

 

3. Spółdzielnia Socjalna Błysk  

 

 

Spółdzielnia Socjalna Błysk świadczy fachowe i rzetelne usługi porządkowe tworzy stabilne  

i bezpieczne miejsca pracy aktywizując osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  

i zawodowym. Wyróżnia ich indywidualne podejście do klienta, tak aby obie strony były 

usatysfakcjonowane. 

 

Usługi Certyfikowane: 

usługi porządkowe  

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna „Błysk” 

Lubin, ul. 1 Maja 8B/1 

Tel. 607 256 236 

e-mail: blysklubin@yahoo.com  

www.blysk-lubin.blogspot.com  

mailto:spoldzielnia.invest@op.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20www
http://www.spoldzielniainvest.pl/
mailto:blysklubin@yahoo.com
http://www.blysk-lubin.blogspot.com/
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4. Centrum Integracji Społecznej  

przy Stowarzyszeniu Edukacja i rozwój w Krosnowicach 

 

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Edukacja i rozwój w Krosnowicach oferuje na 

terenie powiatu kłodzkiego usługi sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków, utrzymanie 

czystości w zakładach pracy i miejscach publicznych. W porozumieniu  

z przedsiębiorcami/pracodawcami ustala indywidualne formy współpracy, także stałe praktyki  

w miejscu pracy. 

Usługi Certyfikowane:  

usługi sprzątania wewnątrz budynku i na zewnątrz (utrzymania czystości, placów, ulic, parkingów, 

chodników, miejsc publicznych, utrzymania czystości w zakładach pracy wewnątrz i na zewnątrz)  

Kontakt: 

Centrum Integracji Społecznej  

przy Stowarzyszeniu Edukacja i rozwój w Krosnowicach  

Krosnowice 91,                                                  

57-362  Krosnowice (siedziba)   

ul. Wyspiańskiego 44  

57-300 Kłodzko (adres do korespondencji)   

e-mail: cis.krosnowice@gmail.com   

www.facebook.com/cis.krosnowice  

 

5. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko 

 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy 

Wiejskiej Kłodzko, który realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej  

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W ramach reintegracji zawodowej Centrum prowadzi zajęcia w 5 warsztatach: 

- ogrodniczo-porządkowym;  

- remontowo-porządkowym; 

- opiekuńczym;  

- gastronomicznym; 

- krawieckim.  

mailto:cis.krosnowice@gmail.com
http://www.facebook.com/cis.krosnowice
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Produkty Certyfikowane:  

a. poduszka ekologiczna wypełniona łuską orkiszową  

b. poduszka ekologiczna wypełniona łuską gryczaną 

c. woreczek antystresowy wypełniony ziarnem gryki  

d. siedzisko relaksacyjne idealne dla dzieci wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną 

e. pufy różnej wielkości wypełnione granulatem styropianowym 

W październiku 2017r. podmiot otrzymał dodatkowo Certyfikat na usługę:  

f. opieka nad osoba starszą.  

 

Kontakt: 

 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko  

ul. Wyspiańskiego 44 

57-300 Kłodzko 

tel. 74 647 00 58 

e-mail: cis@gmina.klodzko.pl  

www.facebook.com/cisgminaklodzko  

 

6. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO 

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia PANATO to przedsiębiorstwo społeczne łączące lokalny rynek 

projektowy z ekologiczną produkcją. Organizację tworzą trzy współpracujące ze sobą pracownie: 

Pracownia Szycia, Pracownia Sitodruku, Pracownia Kreacji. Przedsiębiorstwo społeczne łączące 

działalność gospodarczą z działalnością non profit. Spółdzielnia Socjalna PANATO angażuje się 

społecznie przeznaczając swoje wypracowane nadwyżki na realizację działań społecznych, m.in. 

edukację w zakresie ekonomii społecznej i ekologii oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. 

Produkty Certyfikowane:  

a. torby i plecaki z bawełny  

b. torby i plecaki z kodury  

c. torby i plecaki z filcu 

d. torby i plecaki z tyveku  

e. torby i plecaki z lnu marki Orzeł (produkt dolnośląski)  

f. torby i plecaki z winylu/mesh (upcykling)  

http://www.facebook.com/cisgminaklodzko
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g. akcesoria papiernicze  

 

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO  

ul. Jedności Narodowej 68A 

50-258 Wrocław (oficyna na parterze, wejście od podwórza) 

tel: 71-735-16-35 

e-mail: biuro@panato.org 

www.panato.org  

 

7. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa 

 

Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa to przedsiębiorstwo, które powstało w Polkowicach,  

w ramach projektów wspierających powrót na rynek pracy osób zagrożonych bezrobociem  

i wykluczeniem społecznym.  

 

Na działalność spółdzielni składają się 4 filary: 

1. Animacja społeczno-kulturalna.  

2. Usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.  

3. Kolportaż.  

4. Usługi poligraficzne i druk. 

 

Usługa Certyfikowana:  

usługa animacji społeczno-kulturalnej  

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa  
ul. Głogowska 12 
Polkowice 
tel. 731 796 598 
e-mail: biuro@inicjatywa.polkowice.pl  
www.inicjatywa.polkowice.pl   
 

8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE 

tel:717351635
mailto:biuro@panato.org
http://www.panato.org/
mailto:biuro@inicjatywa.polkowice.pl
http://www.inicjatywa.polkowice.pl/
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Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE ma być wsparciem dającym możliwość pracy ludziom, 

którzy chcą zacząć swoje życie od nowa. Spółdzielnia Socjalna stwarza możliwość zatrudnienia  

i szerszej pomocy ludziom, dlatego skupiamy się na realizacji naszych działań statutowych. Właśnie 

tak w dużym skrócie wyglądała droga powstawania Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE,  

w której równoprawnie i kolektywnie zarządza 9 osób. Ostateczny skład i zakres branż jest sumą 

umiejętności oraz zainteresowań jej członków. Ważna jest ekonomia, ale nie mniej niż wartości 

którym staramy się być wierni. 

Spółdzielnia działa w czterech 4 branżach: 

1. Budowlana: remonty, rusztowania  

2. Pielęgnacja: zieleni, odśnieżanie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, hal, przychodni i mieszkań 

3. Zdobnictwo ceramiki: ręcznie malowana ceramika  

4. Gadżety reklamowe: breloczki, podkładki, grafika na ceramice i tekstyliach 

 

Produkty Certyfikowane:  

a. ręcznie malowana ceramika  

b. gadżety reklamowe 

 

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE 

ul. Nowobielawska 5 

Bielawa 

Biuro: ul. Żeromskiego 34 

Bielawa 

tel.:  535-342-279 

e-mail: biuro@arte.bielawa.pl  

www.arte.bielawa.pl  

 

9. Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki 

 

 

 

 

mailto:biuro@arte.bielawa.pl
http://www.arte.bielawa.pl/
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Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki z Krośnic k. Milicza (Dolina Baryczy) powstała w 2009 

roku. W spółdzielni zatrudniane są wykwalifikowane osoby z wieloletnim doświadczeniem, dlatego 

spółdzielnia gwarantuje wysoką jakość i niepowtarzalne, oryginalne wzory. Szklane bombki i inne 

ozdoby choinkowe produkowane są przez cały rok. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów,  

fabryka bombek wykonuje na zamówienie szklane bombki choinkowe i inne ozdoby według ich 

własnego projektu, w tym także, cieszące się dużym zainteresowaniem - bombki z logo firmy. 

Ponieważ jest to coraz mniej spotykany zawód w Polsce i na świecie, działalność Spółdzielni opiera się 

również na edukacji, prezentacji i organizacji wycieczek do naszego zakładu. Zwiedzający mogą 

zobaczyć jak taka szklana bombka powstaje. Spółdzielnia wykonuje ze szkła nie tylko bombki 

świąteczne i ozdoby choinkowe, ale również szklane wyroby dekoracyjne wnętrz. Są to przede 

wszystkim ptaki, takie jak: łabędzie, żurawie, bociany oraz słynny regionalny karp milicki. 

Produkty i Usługi Certyfikowane: 

a. bombki szklane wykonane tradycyjną metodą, ręcznie malowane 

b. wycieczki dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych 

 

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki 
ul. Kwiatowa 7 
56-320 Krośnice  
tel.: 71 384 66 19 
e-mail:  biuro@szklanyswiat.org   
www.szklanyswiat.org/    
 
 

10. Spółdzielnia Socjalna „PASJA” 

  

Spółdzielnia Socjalna „PASJA” została utworzona w 2015r. przez dwie organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą Ostrowinie 

i Fundację Eudajmonia z siedziba w Polkowicach. Jest ukierunkowana na rehabilitację społeczną oraz 

zawodową podopiecznych tutejszego Powiatowego Domu Pomocy, choć  plany Spółdzielni są 

oczywiście bardziej rozległe. Udaje się to realizować poprzez tworzenie miejsc pracy w warsztacie 

pralniczym pn. Pralnia Fralka. Spółdzielnia posiada nowoczesne maszyny pralnicze oraz maglujące 

gwarantujące wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług. Od chwili powstania w pracach 

zorganizowanych przez Spółdzielnię zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców 

PDPS. Obecnie Spółdzielnia podjęła wyzwanie związane z wyszkoleniem personelu oraz 

zbudowaniem zaplecza dla Pracowni Aktywizacji Zawodowej SZWALNIA. 

Usługi Certyfikowane: 

mailto:biuro@szklanyswiat.org
http://www.szklanyswiat.org/
http://www.compasja.pl/
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a. usługa prania wodnego,  

b. usługa maglowania, 

c. usługa prania wodnego i maglowania. 

 

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna PASJA 
Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica 
e-mail:  cooppasja@gmail.com  
www.compasja.pl/pralnia  

 

11. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania 

 

Spółdzielnia Manumania to przedsięwzięcie ludzi, których połączyło zamiłowanie do rękodzieła  

i pasja projektowania. Powstała pod koniec sierpnia 2015r. Pierwsze produkty wytwarzane były  

w garażowym zaciszu. Od tamtego czasu wiele się zmieniło - znacznie rozszerzony został  asortyment, 

a garaż zamieniony na profesjonalny warsztat. Spółdzielnia stale się rozwija, wciąż wzbogaca  

i udoskonala ofertę. W spółdzielni ceni się oryginalność i nietuzinkowość. Manumania przede 

wszystkim stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Spółdzielnia specjalizuje się  

w projektowaniu i produkcji oryginalnych drewnianych gadżetów, ozdób, opakowań, artykułów 

ekspozycyjnych i dekoracyjnych. Posiada profesjonalne i precyzyjne plotery laserowe o dużej mocy, 

oferuje zatem usługi z zakresu wycinania i grawerowania różnorakich materiałów, takich jak drewno, 

szkło, metal, skóra czy tekstylia. Wykonuje także tabliczki znamionowe. W zakres usług Spółdzielni 

znajduje się ponadto przygotowywanie projektów graficznych oraz znakowanie produktów. 

 

Produkty Certyfikowane: 

a. artykuły dekoracyjne 

b. artykuły reklamowe,  

c. artykuły pamiątkarskie i okazjonalne.  

 

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania 
ul. Inżynierska 3 
55-221 Jelcz-Laskowice 
tel.:  607946114  
e-mail:  info@manumania.org  

http://www.compasja.pl/
mailto:cooppasja@gmail.com
http://www.compasja.pl/pralnia
mailto:info@manumania.org
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www.manumania.org   

 

 

12. Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA 

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” powstał na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Podmiot działa jako samorządowy zakład 
budżetowy Gminy Wałbrzych. Celem funkcjonowania ZAZ jest przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez rehabilitację zawodową oraz 
społeczną. Obecnie ZAZ „Victoria” zatrudnia 65 osób z niepełnosprawnością, w stopniu znacznym 
oraz umiarkowanym. Od 1 lipca 2016 roku, w Zakładzie Aktywności Zawodowej uruchomione zostały 
4 działy: Call Center; Poligrafia; Archiwizacja, niszczenie i digitalizacja dokumentów; Dział obsługi 
ubezpieczeń. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, swoim działaniem jest ukierunkowany na 
sprzedaż usług własnych z szeroko płynącymi korzyściami dla przedsiębiorców. 

Usługi Certyfikowane: 

a. usługi druku materiałów promocyjnych 
b. telefoniczna obsługa klienta 
c. usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów 

Kontakt: 

Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA 
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych 
tel.:  74 633 6755 
e-mail:  biuro@zazvictoria.pl  
www:  http://zazvictoria.pl/   

 

13. Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE 

 

Stowarzyszenie powstało w 1999r. z inicjatywy liderów przedstawicieli lokalnych organizacji 

pozarządowych, samorządu lokalnego i obywateli. Celem stowarzyszenia jest edukacja dzieci  

i obywatelska oraz aktywizacja mieszkańców poprzez włączanie ich w procesy współdecydowania  

http://www.manumania.org/
mailto:biuro@zazvictoria.pl
http://zazvictoria.pl/
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i budowanie silnych postaw obywatelskich na terenie Lubina i przyległych powiatów. Stowarzyszenie 

realizuje happeningi, warsztaty partycypacyjne, konsultacje społeczne. Edukacja i wspieranie dzieci  

z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, a także rodziców w zakresie ich wychowania stała się  

w dla Stowarzyszenia działalnością priorytetową. Dlatego Stowarzyszenie od 2013r. prowadzi 

integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Biała Żyrafa”. W przedszkolu realizowana jest stała 

współpraca ze specjalistami z Edukacyjnego Centrum Wsparcia i Terapii, z zakresu wczesnej 

interwencji w zakresie rozwoju mowy i myślenia i rozwoju ruchowego: diagnoza i terapia; zajęcia 

korekcyjne i rehabilitacja ruchowa; arteterapia: drama, teatr, mandala, rysunek; terapia 

logopedyczna: diagnoza i terapia; integracja sensoryczna: diagnoza i terapia.  

Usługa Certyfikowana: 

prowadzenie Przedszkola Niepublicznego „Biała Żyrafa” 

Kontakt: 

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE 
ul. Sienkiewicza 5 
59-300 Lubin 
tel.: 76 844 98 47   
e-mail:  civis.europae@wp.pl 
www:  http://civis-lubin.eu/ ; http://bialazyrafa.com.pl/  

 

14. Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN” 

 

ZAZ został powołany w 2015 r. przez Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa. Celem powstania 

ZAZ było umożliwienie pracy osobom z niepełnosprawnościami wychodzącymi  

z Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale również z rynku lokalnego. Obecnie w ZAZ zatrudnionych jest 46 

osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Pracownicy na co dzień wykonują pracę w dziale 

ceramicznym oraz terenów zielonych. Pracownicy cieszą się z wykonywanej pracy, z tego, że jest 

zapotrzebowanie na wykonywane przez nich produkty ceramiczne. Wyroby ceramiczne wykonywane 

w ZAZ „CELESTYN” znane są na terenie całego Dolnego Śląska i poza jego granicami.  

Usługa Certyfikowana:  

wyroby ceramiczne wykonywane ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej�  

Kontakt:  

Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN” 

Mikoszów 9a 

57-100 Strzelin  

mailto:civis.europae@wp.pl
http://civis-lubin.eu/
http://bialazyrafa.com.pl/
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tel.: 713924678  

e-mail: biuro@zaz.celestyn.pl   

www.zaz.celestyn.pl  

 

 
15. Fundacja Znacznie Więcej 

 

Fundacja Znacznie Więcej to przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi Starą Piekarnię. 

Kawiarnia i pracownia artystyczna to miejsce dla dorosłych i najmłodszych, dla mieszkańców Psiego 

Pola i Wrocławia, Seniorów i młodzieży, osób zdrowych i niepełnosprawnych, to miejsce dla każdego! 

Fundacja organizuje warsztaty artystyczne, spotkania z artystami, wykłady, wernisaże i wystawy. 

Przygotowują okolicznościowe przyjęcie dla dorosłych, a doświadczony animator prowadzi urodziny 

dla najmłodszych. W Starej piekarni prowadzone są cykliczne, grupowe oraz indywidualne warsztaty 

ceramiczne oraz różnorodne formy rękodzieła. 

Pomysł Starej Piekarni – miejsca łączącego kawiarnię i kulturę narodził się z potrzeby wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób doświadczonych chorobą psychiczną, jako kolejny etap 

działań Fundacji Opieka i Troska. To pierwsze takie miejsce we Wrocławiu, w którym pracują osoby 

po kryzysie psychicznym. Praca jest dla nich najlepszą formą terapii, która powstrzymać może 

nawroty choroby.  

Usługi Certyfikowane:  
a. usługa gastronomiczna w kawiarni stara Piekarnia 
b. organizacja warsztatów w Pracowni Artystycznej Stara Piekarnia 
c. usługi cateringowe 
 
Kontakt:  
Fundacja Znacznie Więcej 
ul. Bolesława Krzywoustego 310A, 51-312 Wrocław 
tel.: 609 233 791 
e-mail: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com  
https://www.facebook.com/pg/Stara-Piekarnia749368778519068/about/?ref=page_internal  
http://opiekaitroska.pl/na-psim-polu/stara-piekarnia/  
 
 

16. Fundacja Wałbrzych 2000 

mailto:biuro@zaz.celestyn.pl
http://www.zaz.celestyn.pl/
mailto:kawiarniastarapiekarnia@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Stara-Piekarnia749368778519068/about/?ref=page_internal
http://opiekaitroska.pl/na-psim-polu/stara-piekarnia/
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Misją Fundacji jest wspieranie procesu restrukturyzacji, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój 
przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju 
regionu wałbrzyskiego. 
 
Fundacja prowadzi szeroki wachlarz działań w tym m.in.: 

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, 
 warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe 
 umiejętności; 
 Certyfikowane Laboratorium Egzaminacyjne ECDL potwierdzające kompetencje 

informatyczne; 
 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, 

skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych 
 Ośrodek Wspierania Rodziny pomagający seniorom, osobom z niepełnosprawnościami i 

niesamodzielnym. 
 
Podopiecznymi Fundacji są w przeważającej mierze osoby zagrożone wykluczeniem społecznym –
bezrobotne, z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, seniorzy. By pozyskać środki na udzielenie im 
wsparcia Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i pozyskuje środki z UE oraz JST (biorąc udział  
w konkursach). W ramach działalności gospodarczej Fundacja świadczy usługi finansowe (dla firm  
i osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą) i szkoleniowe (kursy indywidualne  
i grupowe podnoszące kompetencje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe). 
 
 
Usługi Certyfikowane:  
a. usługi finansowe – niskoprocentowe pożyczki w wysokości do 120.000,00 zł dla osób 
bezrobotnych, chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz już istniejących 
podmiotów gospodarczych 
 
b. usługi szkoleniowe w ramach Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Niepublicznej Placówki 
Kształcenia Ustawicznego 
 
 
Kontakt:  
Fundacja Wałbrzych 2000 
ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych 
tel./faks: 74 843-45-62 
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl 
http://www.walbrzych2000.pl/  
 
 

17. Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” Caritas Diecezji Legnickiej 

mailto:biuro@walbrzych2000.pl
http://www.walbrzych2000.pl/
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Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” powstał 1 grudnia 2005 r. Jest to jedno z kilkudziesięciu 

przedsiębiorstw w Polsce i jedyny na terenie miasta Jeleniej Góry, który zatrudnia osoby 

niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakład jest dla nich 

często pierwszym miejscem pracy, a więc możliwością zdobycia doświadczenia oraz podniesienia 

swoich umiejętności pod okiem instruktorów zawodu. Dodatkowo do dyspozycji niepełnosprawnych 

pracowników jest zaplecze rehabilitacyjne. Na miejscu pomocą służy doradca zawodowy, 

oligofrenopedagog oraz magister rehabilitacji.  

 

ZAZ ROSA oferuje pełen zakres usług pralniczych dla hotelarstwa, pensjonatów i zakładów 

gastronomicznych oraz różnego rodzaju zakładów. Zapewnia najwyższą jakość usług poprzez 

wykorzystanie tylko markowych produktów pralniczych. ZAZ obecnie świadczy usługi dla 90 obiektów 

gastronomiczno-hotelowych. 

ZAZ świadczy również usługi cateringowe skierowane do przedsiębiorców prowadzących obiekty 

wypoczynkowe oraz wykonuje prace związane z pielęgnacją terenów zielonych i utrzymaniem 

czystości w obiektach użytkowych.  

 

Usługi Certyfikowane:  

a. usługa pralnicza  
b. usługa cateringowa 

 

Kontakt:  
Zakład Aktywności zawodowej ROSA Caritas Diecezji Legnickiej  
ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra 
tel./faks: 75 64 95 180 
e-mail: biurozazrosa@gmail.com  
http://www.zazrosa.pl/  
 
 
 

18. Fundacja Przystań w Ścinawie 

mailto:biurozazrosa@gmail.com
http://www.zazrosa.pl/
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Fundacja Przystań w Ścinawie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i osób 

potrzebujących pomocy. Fundacja swoje działania realizuje poprzez prowadzenie dziennej  

i całodobowej opieki tj. Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie - Dom Seniora „Przystań” - 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Fundacja zatrudnia 43 osoby 

oraz 8 wolontariuszy.  

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie uczestniczy 30 osób. Warsztat realizuje 

zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy 

sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 

życia. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła 

artystycznego, biurowo-multimedialna, aktywizacji zawodowej z elementami muzykoterapii, wyrobu 

witraży, florystyczno-ogrodniczej.  

Dom Seniora "Przystań" w Ścinawie został utworzony w dniu 28.04.2015r. i posiada zezwolenie 

Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.11.2015 na czas nieokreślony na prowadzenie placówki 

zapewniającej całodobową opiekę 30 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  

w podeszłym wieku. Mieszkańcy przebywają w 1, 2 i 3 osobowych pokojach z łazienkami 

dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Pokoje wyposażone są w TV, radio, telefon, 

Internet, system przywoławczo-alarmowy. DOM jest miejscem stworzonym z myślą o osobach 

starszych, niepełnosprawnych i chorych zapewniającą dzienną i całodobową opiekę, pielęgnację, 

rehabilitację i leczenie. Dom Seniora „Przystań” proponuje pobyty stałe i czasowe w dobrze 

wyposażonych pokojach, pięknym ogrodzie z alejkami, altaną i oczkiem wodnym służący do 

odpoczynku i relaksu. 

 
Usługi Certyfikowane:  
 
a. usługa opieki nad osobami starszymi 
b. usługa opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
 
 
Kontakt:  
Fundacja Wałbrzych 2000 
ul. Królowej Jadwigi 05 
59-330 - Ścinawa 
tel.: 76 74 00 112 
e-mail: fundacja_przystan@wp.pl  
http://fundacja-przystan.pl/ 
https://www.facebook.com/wtzusmiech/  
 

mailto:fundacja_przystan@wp.pl
http://fundacja-przystan.pl/
https://www.facebook.com/wtzusmiech/
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Priorytet 3  STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I 

PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi 

ES 

DZIAŁANIE 1.1. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES, np. forum 

wymiany doświadczeń, integracja kadr, diagnozowanie potrzeb, tworzenie koncepcji 

projektowych, wypracowanie zasad i procedur współdziałania, identyfikacja obszarów do 

współpracy, nawiązanie współpracy, czasowa wymiana pracowników.  

 

1.1.1. Liczba spotkań w ramach sieci współpracy. 

1.1.2. Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy. 

1.1.3. Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty wspierające 

ES. 

1.1.4. Liczba wspólnie realizowanych działań/projektów/inicjatyw przez podmioty wspierające PES. 

-*Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i Lokalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

Ad. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4. 

 

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020  

z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej, 

w roku 2016 zorganizowano 3 spotkania sieciujące OWES. Na spotkania zostali zaproszeni 

przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład pięciu konsorcjów posiadających prowadzących  

Akredytację MRPiPS tj.: 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjów prowadzących OWES z regionu Dolnego Śląska 

tj.: 

1. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości (realizator projektu RPO  RPO WD 9.4 „Dolnośląski Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej - Wrocław” na subregion wrocławski). 

2. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Forum Aktywności 

Lokalnej w partnerstwie z  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (realizator projektu RPO  RPO 

WD 9.4 „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” na subregion wałbrzyski) 

3. Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z  Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego 

(realizator projektu RPO  RPO WD 9.4 „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”) 

4. Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z  Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego 

(realizator projektu RPO  RPO WD 9.4 „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”) 
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We wszystkich spotkaniach sieciujących zaplanowanych w 2018r. udział wzięli przedstawiciele 

wszystkich 3 konsorcjów, posiadających Akredytację. OWES czynnie uczestniczyły w konstruowaniu 

zakresów problemowych, które powinny być podejmowane na spotkaniach. Ponadto wzmocnieniu 

uległa komunikacja pomiędzy OWES w zakresie konstruowania wspólnych stanowisk oraz wymiany 

informacji o bieżących działaniach. Spotkania odbywają się w oparciu o umowę o współpracy 

podpisana pomiędzy DOPS i OWES-y. 

 

3.1.1.Liczba przeprowadzonych szkoleń i innych form edukacyjnych  

3.1.4.  Liczba różnorodnych usług wspierających PES. 

DOPS 

Spotkanie sieciujące - 21.03.2018 w Polkowicach – spotkanie dla przedstawicieli podmiotów 

reintegracyjnych sprofilowanych dla osób z niepełnosprawnością (WTZ). W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej (udział wzięło 16 osób). Spotkanie dotyczyło 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ w kontekście zmian przepisów prawa  

i wdrożeniem Programu "Za Życiem", w szczególności organizacji praktyk zawodowych. Spotkanie 

stanowiło drugą część inicjatywy rozpoczętej w grudniu 2017 r.,. Spotkanie poprowadziła Lucyna 

Pachciarz – koordynator ds. ekonomii społecznej. 

Spotkanie sieciujące - 27.04.2018 w Wałbrzychu we współpracy z Fundacja „Merkury” 

przeprowadzono spotkanie sieciujące dla KIS. Spotkanie poświęcone było wymianie informacji  

o funkcjonowaniu dolnośląskich KIS oraz udziałowi DOPS i innych podmiotów z terenu województwa 

dolnośląskiego w projekcie Krajowa Sieć Reintegracji (…) dotyczącym tworzenia nowych KIS oraz 

wprowadzania nowej usługi reintegracyjnej. Salę nieodpłatnie udostępniła Fundacja MERKURY.  

Spotkanie sieciujące - 8.06.2018 w siedzibie DOPS we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie 

sieciujące dla przedstawicieli WTZ. Udział wzięło 25 przedstawicieli WTZ z 18 instytucji i organizacji. 

Spotkanie miało na celu omówienie, w jaki sposób wdrożyć nowe zapisy dotyczące ochrony danych 

osobowych zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)  

w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Spotkanie poprowadził ekspert  

z Centrum Edukacyjnego „Vademecum ”w Nysie.  

Spotkanie sieciujące dla CIS i KIS – 12.09.2018 r. (stanowiło ono kontynuację inicjatywy rozpoczętej 

w marcu 2017 r. dot.  tworzenie lokalnych struktur Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów 

Integracji). Podczas spotkania podsumowano półtora roku działalności  Forum oraz wyznaczono 

priorytety na rok następny, zdecydowano o elektronicznym wyborze nowego przewodniczącego,  

a także zebrano informacje niezbędne do przygotowania publikacji na temat dolnośląskich 

podmiotów reintegracyjnych. Spotkania zorganizowano we współpracy z Wrocławskim Centrum 

Integracji, które nieodpłatnie  udostępniło salę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 2 KIS oraz 3 

CIS. 

Wizyta studyjna (13-14.09.18) dot. organizacji wieloaspektowego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych w województwie śląskim. Celem wizyty było przedstawienie dobrych praktyk w 

zakresie organizacji zadań dot. wieloaspektowego wspierania osób  
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z niepełnosprawnościami w celu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wizyta stanowiła 

kontynuację inicjatywy rozpoczętej w 2017 r. Podczas wizyty poruszano kwestie dot. wspierania 

działalności i współpracy pomiędzy Częstochową a NGO realizującymi zad.  

z obszaru rehabilitacji społeczno-zawodowej w ramach partnerstwa „Częstochowa–

Niepełnosprawnym” oraz sposób realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Spotkanie „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin 

w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych” adresowane jest do przedstawicieli 

dolnośląskich organizacji i instytucji (OPS, PCPR) wspierających opiekunów osób  

z niepełnosprawnością i ich rodziny. Kluczowym elementem programu było przedstawienie 

krajowych  i zagranicznych rozwiązań wspierających opiekunów. Spotkanie zostało zrealizowane pod 

patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break 

Association) oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy 

z Fundacją Imago oraz PCPR pow. wrocławskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 23 

samorządów (gł. OPS i PCPR) oraz 9 NGO. 

Spotkanie „Funkcjonowanie ZAZ jako elementu sektora ekonomii społecznej” (28.09.18, Szklarska 

Poręba) adresowane do przedstawicieli dolnośląskich ZAZ, współpracujących z nimi UMWD, OWES 

oraz NGO planujących utworzenie ZAZ.  Spotkanie stanowiło kontynuację inicjatywy rozpoczętej  

w 2017 r. a dot. współpracy międzyinstytucjonalnej. Podczas spotkania  poruszono kwestie dot. 

funkcjonowanie ZAZ w kontekście zmian w Ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, współpracy ZAZ i UMWD, źródeł finansowania ZAZ, a także 

dyskutowano na temat miejsca  ZAZ w systemie ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele 5 dolnośląskich ZAZ, 1 NGO, 2 OWES oraz UMWD- Wydziału ds. osób 

niepełnosprawnych. W wizycie wzięli udział przedstawiciele 12 WTZ oraz 2 PCPR. 

Spotkanie sieciujące dla WTZ –6.11.2018 w Dzierżoniowie. Spotkanie zorganizowano w siedzibie 

PSOU – Koło w Dzierżoniowie . Uczestnicy spotkania – przedstawiciele dolnośląskich WTZ zapoznali 

się z działalnością koła: WTZ, mieszkaniami chronionymi, hostelem, Ośrodkiem Rehabilitacyjno –

Edukacyjno-Wychowawczy. Zapoznali się także z projektem związanym z aktywizacją zawodową  

i społeczną osób z niepełnosprawnością (współfinansowanym ze środków RPO WD). W dalszej części 

spotkania omawiano źródła finansowania działań podmiotów prowadzących WTZ tj. przychód ze 

sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników warsztatów (w kontekście ostatnich zmian  

w interpretacji przepisów) oraz dotacja ze środków UMWD. Kwestie związane ze składaniem ofert  

w konkursach omówiła Danuta Orzeszyna-Pracownik Wydziału ds. osób Niepełnosprawnych.  

W spotkaniu wzięło udział 27 osób z 12 WTZ. Gościem spotkania był także p. Marek Piorun – 

Wicestarosta Powiatu dzierżoniowskiego. 

Forum - 12 grudnia 2018r. odbyło się Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, które 

poświęcone było współpracy międzysektorowej oraz zakupom społecznie odpowiedzialnym. Jak co 

roku jednym z ważnych punktów spotkania było wręczanie certyfikatów Znak zakup prospołeczny. 

Odbył się panel dyskusyjny z udziałem biznesu, PES oraz JST, a w drugiej części Targi Społecznych 

Dostawców w czterech Podmiotach Ekonomii Społecznej: Pracownia Food Think Tank, Cafe Równik, 

PANATO i MiserArt. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić te wszystkie miejsca i dodatkowo zobaczyć 

wystawiające się tam, ze swoimi produktami, podmioty ekonomii społecznej z terenu całego Dolnego 

Śląska. W spotkaniu wzięło udział 70 przedstawicieli PES, PS, JST, biznesu, nauki.  
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DOWES subregion wałbrzyski  

Obszary działań w OWES w 2018roku30: 

I. W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2018 roku realizacja projektu „Program wsparcia sektora 

ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” w ramach którego: 

1) Objęto wsparciem animacyjnym: 

a) 205 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

b) 349 osób zainteresowanych rozwojem sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu 

wałbrzyskiego 

c) 12Podmiotów Ekonomii Społecznej 

d) 33 grupy inicjatywne planujące powołać do życia PES 

e) 42 środowiska, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 

f) 100% PUP z terenu subregionu wałbrzyskiego 

g ) Zrekrutowanie 37osób ubiegających się wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsc 

pracy w nowo tworzonych i istniejących PS 

h) Utworzono 8 miejsc pracy w istniejących PES/PS 

i) zatrudniono 29 osób w 8nowych podmiotach 

 

2) Przeprowadzono: 

j) 258,5 godziny usługi animacyjnej  

k) 40 godzin wsparcia edukacyjnego specjalistycznego 

l) 294 godziny wsparcia edukacyjnego ogólnego 

ł) 196godzin wsparcia edukacyjnego biznesowego 

m) 398 godzin doradztwa biznesowego 

n) 188 godzin doradztwa kluczowego 

o) 74 godziny doradztwa specjalistycznego 

 

1) Wsparcie finansowe (pomoc de minimis): 

Udzielono 37 dotacji na kwotę 678,926 złotych wsparcie pomostowe dla 49 osób na kwotę 240,396  

II. Działania  w  2018roku  w  ramach  działalności  statutowej  (odpłatnej),  środków 

zewnętrznych1. Animacyjne: 

a) Współpraca z OPS Głuszyca i Gminą Głuszyca, OPS Walim i Gminą Walim, PUP Wałbrzych, Kłodzko  

 i  Ząbkowice  Śląskie - utworzono  partnerski  projekt  na  rzecz  osób  zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Oraz samo zatrudnieniem tych osób, 

b) Współpraca  z  PES  w  zakresie  ubiegania  się  o  środki  na  realizacje  zadań  na  rzecz  osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

                                                           
30

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ za rok 2018. 
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c) kontynuacja  współpracy  z  partnerami  min.:  Cercifafe  Portugalia(praca  nad  projektem 

ponadnarodowym), Consorzio Sociale Light Via Fabio Filizi 41/ Milan Włochy członek sieci przy Social 

Entrepreneurship Network. 

d) Podpisano porozumienia o współpracy w ramach Osi Priorytetowej 9. Włącznie Społeczne z: 

-Organizacjami Pozarządowymi, 

-Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,  

-Gminami, 

-Ośrodkami Pomocy Społecznej 

 

2.Rozwojowe: 

a) Rozwój działalności OWES w zakresie działań zmierzających do realizacji zadań banku AON, złożone 

2 wnioski o dofinansowanie z pozytywnym skutkiem,  

b)Realizacja działań związanych z wsparciem osób młodych w wejściu na rynek pracy, otrzymane 

dofinansowanie z EFS na ten cel.  

c) Realizacja działań związanych z aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w zakresie zakładania przez nich działalności gospodarczych –uzyskane dofinansowanie 

na ten cel z EFS z osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zindywidualizowanego wsparcia społeczno-zawodowego mającego na celu zapewnienie i możliwości 

powrotu na rynek pracy.  

d)Realizacja działań na poziomie projektowania przedsięwzięcia ponadnarodowego3. Wsparcie PES: 

a. DOWES preferuje dokonywanie zakupów od PES/ w roku 2018dokonano zakupu towarów i usług. 

b.  Działania  wspierające  w  zakresie  wskazywania  możliwości  uzyskiwania  wsparcia  finansowego 

zwrotnego i bezzwrotnego przez PES ze środków europejskich 

c. działania wspierające współpracę PES z otoczeniem 

III. Aktywność kadry DOWES: 

- Praca nad stworzeniem strategii marketingowej dla wprowadzenia znaku „ZAKUP PRO SPOŁECZNY” 

na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu DOPS. 

- Praca nad uaktualnianiem programu rozwoju ekonomii społecznej na terenie Dolnego Śląska w 

ramach projektu DOPS. 

- Praca w strukturach PRRP powiatu wałbrzyskiego.  

- Praca w strukturach Komitetu Monitorującego (KM) RPO WD 2014-2020 

- Działania informacyjne i promocyjne realizowane są poprzez: strony internetowe, profile 

społecznościowe, w ramach działań animacyjnych, kolportaż ulotek z ofertą DOWES (Gminy, OPS, 

PUP), spotkań służbowych kadry DOWES. 

-  W ramach podnoszenia kwalifikacji - Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku 

konsultant regionalny ds. zamówień publicznych w ramach projektu: Forum Aktywności Ośrodków 
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Wspierania Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach POWER oś priorytetowa 2, Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Liczba pracowników: 5 Dwa wewnętrze szkolenia w zakresie RODO. 

 

LEGNICKO-GŁOGOWSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W LEGNICY31  

1) OWES DLA SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO. 

Projekt  realizowany  przez Legnickie  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Obywatelskich  w partnerstwie z 

Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:01.06.2016–31.05.2019.  

CEL  PROJEKTU: projektu  jest  wzrost  zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie podregionu legnicko-głogowskiego o 

90 miejsc pracy w trakcie 36 miesięcy. Stanie się to możliwe dzięki realizacji kompleksowego 

wsparcia OWES w Legnicy na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.  

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: 

-animacja lokalna, 

-doradztwo ogólne, 

-doradztwo specjalistyczne, 

-szkolenia dotyczące ekonomii społecznej, 

-szkolenia zawodowe, 

-coaching, 

-wizyty studyjne, 

-wsparcie finansowe na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym  

-finansowe wsparcie pomostowe, 

-kluczowe doradztwo biznesowe, 

Powyższe działania skupiły się na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych.  

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATYI PRODUKTY W ROKU 2018: 

- liczba godzin doradztwa biznesowego–154 godziny 

-liczba godzin doradztwa finansowego–221 godzin 

-liczba godzin doradztwa prawnego–115 godzin 

-liczba  grup  inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia, co do 

utworzenia podmiotu ekonomii społecznej–10 grup 

-liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach dotyczących ES (os. powtarzające się)–69 osób 

                                                           
31

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH ZA 2018ROK 
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-liczba osób objętych wsparciem doradcy zawodowego –17 osób 

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

–79 osób 

-liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe–24 osoby 

-liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem–35 podmiotów 

-liczba podmiotów które otrzymają wsparcie pomostowe–10 podmiotów 

-liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej–16 środowisk 

-liczba zrealizowanych dni szkoleniowych dotyczących ES –6 dni szkoleniowych 

-liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych–49 miejsc pracy 

-liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego–43 miejsca pracy 

-liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalność OWES we 

wspartych przedsiębiorstwach społecznych–6 

-liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 

działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES–5 organizacji 

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)–30 osób 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: Projekt  jest  dofinansowany  ze środków Osi Priorytetowej 9 

"Włączenie społeczne", Działanie 9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

INNE: 

27 lipca 2018r.Dolnośląski Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz  Sudecki Instytut  Rozwoju Regionalnego otrzymał od 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej status Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 

Wysokiej Jakości. Akredytacja AKSES została przyznana na 2 lata od dnia przyznania statusu.  

 

2) OWES DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO  

Projekt  realizowany  przez Legnickie  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Obywatelskich  w partnerstwie z 

Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 
01.06.2016–31.05.2019 
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CEL PROJEKTU: jest tworzenie miejsc pracy w  sektorze  ekonomii społecznej z wykorzystaniem 

potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu jeleniogórskiego z  powiatu: 

bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, 

zgorzeleckiego, złotoryjskiego, m. Jelenia Góra na prawach powiatu poprzez wzmocnienie 

funkcjonującego systemu ekonomii społeczne przez okres 36 miesięcy przez świadczenie usług 

wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w sposób komplementarny w ramach 

modułów usług: animacji, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych.  

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:  

-usługi animacji 

-usługi rozwoju ekonomii społecznej dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych  

-usługi szkoleniowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

-usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej  

-wsparcie  finansowe  (dotacja)  na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych  

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATYI PRODUKTY W ROKU 2018: 

- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia, co do 

utworzenia podmiotu ekonomii społecznej–11 grup 

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

–198 osób-liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem–44 podmioty 

-liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej –11 środowisk  

-liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 42 miejsca pracy 

-liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego –30 miejsc pracy 

-liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalność OWES we 

wspartych przedsiębiorstwach społecznych –12 

-liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 

działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES–8 organizacji 

-liczba osób objętych szkoleniami, które podwyższyły swoje kompetencje–91 osób  

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA:  

Projekt jest dofinansowany ze środków Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 

9.4"Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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OWES DLA SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO I MIASTA WROCŁAW 

Partnerska Ekonomia Społeczna 

W dn.26-27.03.2017 odbyły się dwudniowe warsztaty z cyklu Partnerska Ekonomia Społeczna, 

dotyczące Budowania współpracy w ramach klastra Panato Bag, zajmującego się produkcją toreb.  

Spotkanie odbyło się we Wrocławiu. 

Uczestniczyło w nim 13 osób w tym 11 uczestników/czek (8K,3M) z 6 podmiotów: 

- SS PANATO 

- SS PANATO SITO 

- SS BIZ:ON 

- SS PASJA 

- Fundacja znacznie więcej 

- Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej)  

oraz Animatorka kluczowa.  

Z racji, iż spotkanie było inicjatywą o charakterze ponadregionalną na spotkanie został również 

zaproszony przedstawiciel: 

- OWES Wałbrzych 

- przedstawicielka PES z subregionu wałbrzyskiego ( nie korzystała z wyżywienia, materiałów).  

 

Wspieranie sieciowanie ZAZ z Dolnego Śląska 

- pomoc w przygotowaniu spotkania ZAZ z całego województwa, w tym 2 z subregionu 

wrocławskiego oraz pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie takiej inicjatywy ze środków 

samorządu województwa w ramach dodatkowych środków pozyskanych z PFRON. Kontakt z 

przedstawicielami ZAZ, ustalenie roli DOWES w tym procesie. Współpraca z przedstawicielem UMWD 

oraz DOPS 

W dniach 28-29.2018 odbyło się spotkanie wyjazdowe ZAZ z całego województwa (w tym z powiatu 

strzelińskiego i Miasta Wrocław), przedstawiciele organizacji, która stara się o powołanie ZAZ w 

powiecie oławskim z przedstawicielami UMWD, DOPS, DOWES w Szklarskiej Porębie. W ramach 

pozyskanych środków przeprowadzono integrację i warsztaty przeciwdziałające wypaleniu 

zawodowemu. Animator uczestniczył w spotkaniu w ramach delegacji DOWES, pozostałe koszty 

pokryto ze środków PFRON. 

Wspieranie sieciowania KIS, CIS z Dolnego Śląska 

- w dniach 29-30.11.2018 odbyło się w Bystrzycy Kłodzkiej dwudniowe spotkanie SIECI NA RZECZ 

REINTEGRACJI, organizowane w ramach projektu DOPS „ Koordynacja ES w woj. dolnośląskim”. 

Spotkanie było kierowane dla przedstawicieli CIS, KIS oraz PUP i OPS z Dolnego Śląska, uczestniczyli w 

nim także przedstawiciele/ki ww. podmiotów z subregionu wrocławskiego ( m.in. : MOPS Wrocław, 

OPS Żmigród, Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, ). Spotkanie miało na celu budowanie 

współpracy międzyinstytucjonalnej m.in. poprzez prezentację rozwiązań w zakresie organizacji 

zatrudnienia socjalnego w regionie . Pierwszy dzień poświęcony był wizytom studyjnym w Centrach 

Integracji Społecznej oraz w miejscu realizacji zajęć reintegracji społecznej, drugi dzień poświęcony 

był prelekcjom oraz warsztatom w obszarze zatrudnienia wspieranego. Wśród prelegentów i 

prowadzących  m.in. przedstawiciele DWUP Wrocław, DWUP Wałbrzych, OWES Wrocław. 
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Animatorka przedstawiła ofertę OWES, nawiązała kontakty, zebrała oczekiwania i potrzeby, celem 

panowania wsparcia w ramach OWES.  

Oprócz tego budowano sieci wokół podmiotów, które zostały wsparte w ramach dotacji. 

Wsparcia PES i osób w tworzeniu przedsięwzięć w zakresie ekonomii społecznej i działalności 

odpłatnej i gospodarczej w PES 

- m.in. 2 spotkania osobiste. 

Animowanie otoczenia podmiotów założonych w ramach ścieżek dotacyjnych 

- m.in.1 spotkanie osobiste.  

Animowanie procesu inkubowania PES w mieście Oleśnica, przy udziale: 

- samorządu (burmistrz, skarbnik, radni, prawnicy miejscy), 

- OPS-u, 

- PCPR, 

- PUP- 3 spotkania osobiste.  

I. Miasto Oleśnica- nawiązanie sieci dialogu i współpracy ukierunkowanym na rozwój ES w Mieście 

Oleśnica i Gminie Dobroszyce, kontynuowanie prac nad spółdzielnią zakładana przez osoby prawne. 

3-spotkania z MOPS Oleśnica (28.08, 17.09.18, 25.09) 

II. Inicjowanie nowego PS we Wrocławiu prowadzącego działalność produkcji ceramiki z odpadów 

III. Inicjowanie nowego PES/PS w subregionie prowadzącego działalność opartą o miód i produkty 

pszczele 

Animowanie procesu inkubowania PES w mieście Trzebnica - 1 spotkanie osobiste: -przedstawicieli 

OPS Trzebnica. Proces prowadzony razem z DOPS.  

Pozostałe spotkania w ramach animacji: 

26.07 - spotkanie animacyjne dot. inicjatywy dotyczącej ES, w tym kreowanie pomysłu na PES z 

przedstawicielami Fundacji OnWater, 1K/1M, 1,5h (fiszka inicjatywy) 

16.08 - spotkanie animacyjne dot. prowadzenia hostelu dla osób chorujących psychicznie z 

przedstawicielkami F. Opieka i Troska 

27.08- spotkanie animacyjne na temat podejmowania inicjatyw w zakresie sieci dialogu i współpracy 

ukierunkowanych na ES na terenie południowych osiedli Wrocławia  

10.09- spotkanie animacyjne na temat ES we Wrocławiu, 

Oborniki Śląskie (Siemianice) i podmioty skupione wokół inicjatyw ES Fundacji Ludzie Jesieni wsparcie 

liderki podczas inicjatywy ES (w ramach jednej z gier animacyjnych). Środowisko to realizuje we 

współpracy z bardzo dużą grupą podmiotów i osób dwie inicjatywy: profilaktykę zatruć czadem 

wśród mieszkańców i wsparcie zespołów ratownictwa medycznego w tym zakresie, system 

wspomagania ratownictwa pacjenta poprzez wymyślenie, produkcję, dystrybucję i obsługę 
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innowacyjnych bransoletek życia (inicjatywa robiona w oparciu o działalność odpłatną). Część 

niniejszego wsparcia polega na wsparciu Fundacji we współpracy z samorządami z Dolnego Śląska z 

zakresu klauzul społecznych i kryteriów społecznych (przy wsparciu również DOPS). 

Sensor Zachodnia 1- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ES w oparciu o placówkę prowadzoną 

przez grupę nieformalną zrzeszającą osoby niepełnosprawnie, a także przygotowanie koncepcji 

podmiotu ekonomii społecznej 

Grupa dialogi Społecznego ds. ES i CSR- Wrocław 

4 spotkania zainicjowane przez Animatorkę OWES Grupy dialogu Społecznego ds. ES i CSR (ngo, 

biznes i UM Wrocław). 

Tematami spotkań była: 

- współpraca z biznesem 

- konstruowanie oferty przez PES dla biznesu. 

Animatorka na bieżąco współpracuje z przedstawicielami DOPS i wspieranie Oleśnicy i Trzebnicy w 

inkubowaniu PES odbywa się przy aktywnym udziale przedstawicieli DOPS.  

6.06 - przygotowanie i przeprowadzenia razem z UM Wrocław spotkania branżowego Praca czy 

pasja?- podmioty ES jako pracodawcy podczas II Kongresu Wrocławskich NGO. 

26.04 – razem z przedstawicielem DOPS animatorka odbyła spotkanie z przedstawicielami ZIT WROF 

w UM Wrocław- celem było zastosowanie klauzul lub aspektów społecznych umożliwiającym 

ubieganie się o zamówienia PES 

13.06 - uczestnictwo w spotkaniu dot. realizacji Strategii współpracy miasta Wrocławia z NGO, w 

Strategii utworzono kierunek Ekonomii Społeczna. 

3.12 w WZAZ, 34 osoby, w tym przedstawiciele jednostek miejskich Wrocławia, UMWD, PES, w tym 

PS dotycząca Społecznie odpowiedzialnej gastronomii, gdzie zaprezentowało się 6 podmiotów 

zajmujących się cateringiem i prowadzeniem lokali (2 spółdzielnie socjalne, 2 fundacje, 1 

stowarzyszenie i ZAZ) 

- 22.10 w Cafe równik 17 osób, w tym DOPS, UM Wrocław, WCI, PES dot. zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i pozyskiwania na ten cel dodatkowych środków, zaprezentował swój model 

aktywizacji osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji - czyli 

podmiot, który w III kw. stworzył dzięki dotacjom OWES miejsca pracy i był na etapie przekształcania 

się w PS. 

- w dniach 6 i 7.11 Gmina Wrocław przeszkoliła swoich pracowników w zakresie klauzul i kryteriów 

społecznych oraz zapoznała z nowym Zarządzaniem, na spotkanie jedzenie przygotowało jedno z PS 

wsparte w ramach OWES, a kadra OWES zaprezentowała możliwości wsparcia i wymieniła 

kontaktami 

- odbyło się spotkanie (21.11) z jedną z jednostek miejskich Wrocławia, WCRS (17 uczestników, bez 

SL)we wsparciu DOPS w zakresie klauzul społecznych i kryterium społecznych, omówiono plan 

zamówień i listę PES, z którymi warto by jednostka rozpoczęła współpracę 
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- Gminie Wrocław przekazano bazę podmiotów ES z podziałem na branże, oraz przekazywano 

propozycje PES na zgłaszane rodzaje usług/sprzedaży produktów 

- Biuro Rozwoju Gospodarczego zaprosiło podmioty ekonomii społecznej do sprzedaży swoich 

produktów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, stoiska zostały udostępnione za darmo, 

animatorka wspierała proces rekrutacji podmiotów ekonomii społecznej na to wydarzenie. 

postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych i aspektów społecznych 

Współpraca z instytucjami integracji społecznej, w tym realizatorami projektów z EFS na terenie 

woj. dolnośląskiego: 

Animatorka przekazuje również informacje odbiorcom OWES o wsparciu oferowanym przez DOPS i 

inne projekty z Osi IX RPO.  

Nawiązywano współpracę z realizatorami projektów z priorytetu 9 z subregionu i innymi OWES. 

Animatorka uczestniczy też w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach związanych z ES, m.in.: 

- ponowne otwarcie siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji - kadra OWES prowadziła tam 

stoisko, 

- spotkania Koalicji organizacji pozarządowych zaangażowanych za wdrażanie Strategii Rozwoju 

Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, gdzie jeden z 

kierunków jest poświęcony Ekonomii Społecznej, (spotkania: 26-27.10 w Krzyżowej, 19.11 we 

Wrocławiu, 10.12 we Wrocławiu). 

- spotkanie Rady ZIT WROF - gdzie podsumowano realizację przez Biuro ZIT dwóch  

- w grudniu 2018 r. weszło w życie Zarządzanie Prezydenta Wrocławia dot. obowiązku stosowania w 

każdym zamówieniu klauzuli społecznej lub kryterium społecznego, oraz obowiązku uzasadnienia 

braku ich zastosowania. 

- spotkanie Rady ZIT WROF - gdzie mówiono o okresie programowania 2021-2027  

i dotychczasowej współpracy (6.11) 

- Dolnośląskim Forum Ekonomii Społecznej (12.12.18) – cel: wsparcie PES w nawiązywaniu kontaktów 

biznesowych  

Współpraca z PUP: 

Za pośrednictwem DOPS przekazano informację o wsparciu prowadzonym przez OWES wszystkim 

PUP. 

NGO Bussines Randki 

5.04.2018 roku przeprowadzono spotkania sieciujące PES z biznesem i jst- wzięło w nich udział 10 

osób – trwały w sumie 5 godzin,  

Pozostałe spotkania w ramach animacji: 
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13.04- praca z grupą inicjatywną chcącą prowadzić centrum edukacyjne (terapia, dietetyka, praca z 

rodzicami), 2 spotkania (grupa M. Kostrzewy), kontynuacja 18.04, 14.06; 

13.04 - spotkanie z Fundacją Ludzie Jesieni na temat ekonomizacji (bransoletki życia), opracowywanie 

pomysły na inicjatywę;  

09.05 - spotkanie w Trzebnicy ze Starostą, Wicestarostą, sekretarzem - lokalnymi liderami ES, dot. 

klauzul społecznych, nowych PES 

11.05 -spotkania dot. dotacji i dofinansowań do ES 

15.05 - wsparcie inicjatyw edukacji na temat ES studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek 

Zarządzanie projektami społecznymi  

21.05. spotkanie animacyjne z podmiotem Szklany świat 

22.05. 1M, 2h- inicjatywa nowego podmiotu 

30.05, 13.06.- spotkanie animacyjne - wsparcie lidera ngo 

28.06 –Konferencja Szanse i zagrożenia dla samorządów z terenu Powiatu Trzebnickiego wynikające 

ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień i ich wpływu na rozwój sektora ES”- spotkanie 

animacyjne Wydarzenie zrealizowane razem z DOPS. 

Wsparto poprzez finansowanie kosztów materiałów i poczęstunku realizację następujących 

wydarzeń (gry animacyjne): 

15.10.18 - na podstawie przedstawionego opisu przedsięwzięcia w zakresie ekonomii społecznej 

Fundacja Ludzie Jesieni z Obornik Śląskich (Siemianice) zorganizowała Warsztaty edukacyjno-

wdrożeniowe Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta, Ilość uczestników gry: 23 osoby  

30.11.18 - na podstawie przedstawionego opisu przedsięwzięcia w zakresie ekonomii społecznej 

Fundacja Ludzie Jesieni z Obornik Śląskich (Siemianice) zorganizowała warsztaty „Nie daj się 

czadowi”, Ilość uczestników: 21  

15.12.18- na podstawie przedstawionego opisu przedsięwzięcia w zakresie ekonomii społecznej 

Fundacja Ludzie Jesieni z Obornik Śląskich (Siemianice) zorganizowała warsztaty podsumowujące 

Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta na Dolnym Śląsku, Ilość uczestników 13 osób  

Pozostałe spotkania w ramach animacji: 

24.10- inicjowanie nowego podmiotu działającego w zakresie opieki nad dziećmi i działań dla 

obcokrajowców. 

9.11- wsparcie inicjatywy nowego podmiotu działającego w zakresie consultingu, usług prawnych dla 

organizacji pozarządowych, itd.;  

21.12 - wsparcie liderki w kreowaniu pomysłu na podmiot ES zajmujący się prowadzeniem hotelu dla 

psów, fryzjerem dla psów oraz rehabilitacją zwierząt. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 4.  Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES 

DZIAŁANIA 4.1. Stworzenie systemu współfinansowania działań wspierających organizowanych na 

szczeblach lokalnych i regionalnym  

DZIAŁANIA 4.2. Animacja, promocja, edukacja i pomoc prawna w zakresie wspierania 

pozafinansowego, w tym udostępniania zasobów komunalnych na rzecz rozwoju ES. 

DZIAŁANIA 4.3. Badanie lokalnych zasobów i potrzeb oraz dostosowywanie systemu wsparcia do 

zidentyfikowanych lub aktualizowanych potrzeb. 

DZIAŁANIA 4.4. Opracowanie i wdrożenie odpłatnych usług wspierających ES. 

DZIAŁANIA 4.5. Utworzenie funduszu rozwoju innowacyjnych form wspierania PES oraz 

kompetencji kadr instytucji wspierających. 

DZIAŁANIA 4.6. Utworzenie zwrotnych instrumentów finansowych dla PES – wyodrębnionych 

środków na tworzenie i funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla PES. 

 

4.1.4. Zakres usług realizowanych przez instytucje wspierające finansowanych ze środków 

publicznych* 

*dotyczy usług realizowanych przez DOPS i OWES 

Wszystkie działania realizowane przez instytucje wspierające zostały szczegółowo opisane w ramach 

wskaźnika - 1.5.1. Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku 

pracy, polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów 

ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES* Priorytet 1 oraz  3.1.4.  Liczba 

różnorodnych usług wspierających PES –Priorytet 3 

 

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu wsparcia ES w województwie dolnośląskim. 

Cel szczegółowy 5. Budowanie pozytywnego wizerunku ES 

W ramach powyższego celu realizowane są poniższe działania (realizator DOPS): 

1) promocja: 

a) Portal internetowy www.kupujespolecznie.pl  

Zostały przeprowadzone ostatnie prace nad realizacją strony graficznej i funkcjonalnej portalu. Portal 

zawiera m.in. katalog produktów i usług, interaktywną mapę, która odzwierciedla zakres filtrów, 

informację o społecznych dostawcach (podmiotach ekonomii społecznej), informację o bieżących 

działaniach dot. dolnośląskiej ekonomii społecznej oraz ofercie edukacyjnej projektu. Rozpoczęto 

kampanię promocyjną, skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej, zachęcającą do 

rejestrowania się na portalu (informowanie na spotkaniach – 21.05, 16.06, 7.06, 8.06, 26.06, wysyłka 

mailowa i rozmowy telefoniczne). Aby portal był atrakcyjny dla przedstawicieli biznesu i samorządu 

musi funkcjonować z wieloma profesjonalnymi zdjęciami produktowymi. Portal został upubliczniony, 

uzupełniony o informacje, produkty podmiotów, bazy, ciekawe informacje dot. realizowanych działań 

na terenie DŚ. Zostały wykonane profesjonalne zdjęcia produktów i usług PES. Obecnie 

zarejestrowanych jest 14 PES i umieszczonych około 100 produktów) 

 

http://www.kupujespolecznie.pl/
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b) Promocja podmiotów ekonomii społecznej 

Na bieżąco tworzone były posty informujące o wydarzeniach realizowanych przez dolnośląskie 

podmioty ekonomii społecznej. Na fun page projektu były umieszczane informacje o aktualnych 

podmiotach, które dostały Znak Zakup Prospołeczne oraz informacje zachęcające o ubieganie się o 

znak. 

Projekt Akademia BIZnES CLASS. Zorganizowano BIZnES MIXER, który został zrealizowany w dniu 

20.06.2018r. Na wydarzeniu przedstawione zostały efekty projektu Akademii BIZnES CLASS oraz 

zorganizowano networking między podmiotami ES, a biznesem. W wydarzeniu brało udział 21 

podmiotów. 

Kontynuowane były spotkania i bieżący kontakt z przedstawicielami partnerstwa Akademii BIZnES 

CLASS tj. PwC, Objectivity, UBS, Akademii Sztuk Pięknych, Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu w 

celu realizacji kolejnej II edycji Akademii. Do zespołu projektowego dołączyła firma Softserve. 

Współpraca mentorów i podmiotów ES rozpocznie się w pierwszym kwartale roku 2019.  

 

c)Znak Zakup prospołeczny 

W dniu 19.04.2018r. odbyło się spotkanie Kapituły Certyfikującej Znak Znaku Prospołeczny. 

Ostatecznie Kapituła przyznała rekomendacje trzem podmiotom które przysłały komplet 

dokumentów do certyfikacji: Fundacja Znacznie Więcej z Wrocławia, Fundacja Wałbrzych 2000 oraz 

Zakład Aktywności Zawodowej ROSA z Jeleniej Góry. Obecnie 18 podmiotów posiada znak zakup 

prospołeczny.  

Podmioty posiadające znak były informowane o przedłużeniu certyfikacji. W związku z tym, że 

licencja Znak zakup Prospołeczny jest udzielana tylko na rok, podmioty rokrocznie powinny starać się 

o jej przedłużenie. 9 podmiotów wystąpiło o jej przedłużenie. Do 30 września zaplanowana została 

kampania promocyjna dot. starania się kolejnych podmiotów o Znak. Do biura znaku wpłynęło w tym 

czasie 1 zgłoszenie. Kolejne spotkanie Kapituły zostało zaplanowane na 9 października 2018r.  

Zaplanowane zostały 3 spotkania dot. weryfikacji działań marketingowych certyfikowanych PES  

z wykorzystania Znaku Zakup Prospołeczny. Został wybrany wykonawca, który przeprowadzi 

spotkania. Terminy spotkań został wyznaczone na 11.10, 18.10 oraz drugi tydzień listopada). 

Przygotowany został program spotkania i rozpoczęta została rekrutacja podmiotów.  

9 października 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Kapituły Certyfikującej. Został przyznany kolejny 

certyfikat Znak Zakup Prospołeczny. Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów odbyła się 12.12.2018 

podczas DFRES. Certyfikat otrzymały 4 podmioty: Fundacja Znacznie Więcej, Fundacja Wałbrzych 

2000, Fundacja „Przystań” w Ścinawie i ZAZ Caritas Diecezji Legnickiej. 

 

2. Publikacje i raporty dotyczące organizacji pozarządowych: 

– nazwa publikacji/badania/diagnozy; 

1. Publikacja – Raport z realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

województwie dolnośląskim na lata 2016 - 2020 za rok 2017 

2. Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim – 

grudzień 2018  

http://dops.wroc.pl/projekty/ekospol16_17/raport_realizacji.pdf
http://dops.wroc.pl/projekty/ekospol16_17/raport_realizacji.pdf
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3. Ekspertyza „Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku – wybrane 
aspekty” 

4. Publikacja pn. „Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych”,  
5. Publikacja pn. „Przewodnik po dolnośląskich podmiotach zatrudnienia socjalnego”; 
6. Publikacja pn. „Dolnośląskie samorządy przyjazne ekonomii społecznej”. 

 

-  gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla organizacji pozarządowych, bazy danych: 

Baza danych podmiotów ekonomii społecznej, CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielnie socjalne na stronie 

www.dops.wroc.pl oraz www.kupujespolecznie.pl 

http://www.dops.wroc.pl/
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7. Wnioski i rekomendacje 

 

Monitoring stanu ekonomii społecznej oraz realizacji wytycznych ujętych w RPRES w województwie 

dolnośląskim służy ocenie zgodności realizacji Programu, bieżącemu wykrywaniu nieprawidłowości 

oraz korygowaniu podejmowanych działań. Na podstawie danych zebranych na potrzeby niniejszego 

raportu sformułowano następujące wnioski i rekomendacje. 

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej jako główne instytucje tworzenia i rozwoju PES i PS na 

Dolnym Śląsku 

W roku 2018 w wyniku przyznania dotacji na utworzenie nowych lub wsparcie istniejących 

przedsiębiorstw społecznych, 166 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

znalazło zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej (33 osób więcej niż w 2017 r.). Przedstawiciele 

wszystkich podmiotów zostali objęci kompleksowym wsparciem, które ma zapewnić docelowo 

trwałość funkcjonowania podmiotu oraz utrzymanie miejsc pracy.  

Prawidłowe koordynowanie przez DOPS działań realizowanych na rzecz ES, wymaga ścisłej 

współpracy, w tym przepływu informacji z OWES na temat specyfiki oraz potrzeb poszczególnych 

subregionów. W tym celu DOPS organizuje spotkania sieciujące OWES. W roku 2018 odbyły się 3 

spotkania, w których udział wzięli przedstawiciele wszystkich Akredytowanych OWES. OWES czynnie 

uczestniczyły w konstruowaniu zakresów problemowych, które powinny być podejmowane na 

spotkaniach. Zasady współpracy wypracowane w poprzednich latach  pomiędzy OWES – DOPS – IP 

wpłynęły na dobrą współpracę pomiędzy podmiotami, co przekłada na się na sprawny przepływ 

informacji, rzetelną i terminową sprawozdawczość oraz wymianę doświadczeń.  

 

Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (WTZ, ZAZ, KIS, CIS) 

Z analizy sektora podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym wynika, że na 

terenie województwa dolnośląskiego liczba podmiotów reintegracyjnych, zwłaszcza CIS oraz KIS, jest 

znacznie niższa niż średnia dla całego kraju i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców na tego typu 

placówki. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, zwłaszcza 

Centrów Integracji Społecznej z instytucjami powiązanymi (gł. PUP i OPS) realizowana jest w sposób 

niewystarczający. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie uczestników zajęć w centrum integracji 

społecznej kierowanych do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy - na 94 osoby usamodzielnione, 

żadna nie została skierowana do zatrudnienia, które było wspierane finansowo przez powiatowy 

urząd pracy. 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 2018 wsparciem w tym zakresie objęto 12 osób w ramach kwoty 23,1 tys. zł.  

Współpraca na poziomie OPS – CIS w zakresie kierowania uczestników jest już realizowana, jednak ze 

względu na fakt, że na Dolnym Śląsku funkcjonuje jedynie 6 CIS,  nie ma możliwości szerokiego jej 

stosowania. Istnieje zatem potrzeba zwiększenia liczby placówek reintegracyjnych. W roku 2018  

w województwie dolnośląskim powstały 4 kolejne kluby integracji społecznej (o dwa więcej niż  
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w 2017 r.). Wzrost liczby KIS jest korzystną zmianą, zwłaszcza że dla porównania w roku 2016 nastąpił 

znaczny, bo aż 50% spadek liczby KIS w stosunku do roku 2015. Poprawie nastąpiła także sytuacja 

związana z liczbą WTZ - powstała kolejna placówka. Dla porównania w 2016 roku  o 10% spadła liczba 

WTZ (6 placówek) w stosunku do roku 2015. Istotne jest, aby placówki reintegracyjne, stanowiące 

podstawową struktura wśród podmiotów zaspokajających potrzebę zatrudnieniową osób 

defaworyzowanych na rynku pracy, miały stałe miejsce w realizowanej polityce społecznej i nie były 

uzależnione od zewnętrznych źródeł finansowania. 

Województwo dolnośląskie w badaniach zleconych w 2014 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zajęło 16, ostatnią pozycję w rankingu dostępności warsztatów terapii 

zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością. W badaniach brano pod uwagę: odsetek powiatów,  

w których brak jest wtz, średnią liczbę wtz na powiat, liczbę wtz na 10 000 uprawnionych oraz liczbę 

korzystających z wtz na 10 000 uprawnionych osób niepełnosprawnych. Badania te wskazały także na 

bardzo małą skalę rotacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w skali kraju. Średni czas 

przebywania uczestnika w warsztacie to 7 lat i 8 miesięcy. Uczestnicy przebywający w wtz do 3 lat to 

zaledwie 28% ogółu. Jest to problem narastający – w 2005 roku odsetek ten wynosił blisko 50%. 

Oznacza to, że istotne jest sformułowanie takiej polityki wobec warsztatów, aby zwiększyć rotację lub 

zwiększyć liczbę wtz (miejsc dla uczestników w warsztatach) w województwie. Problem związany  

z niską rotacją uczestników w wtz jest związany z niewystarczającą liczbą miejsc pracy dedykowanych 

osobom z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – Zakładów Aktywności Zawodowej, 

Zakłady Pracy Chronionej lub spółdzielni socjalnych. Stan ten obserwujemy także analizując 

efektywność zatrudnieniową WTZ w województwie dolnośląskim - wśród 106 uczestników, którzy 

opuścili WTZ w roku 2018, 18 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco ponad 17%), z czego 2 w 

zakładach aktywności zawodowej 1 w zakładzie pracy chronionej.  Dla porównania w roku 2017 na 98 

uczestników, którzy opuścili WTZ, 26 osób podjęło zatrudnienie (co stanowi nieco ponad 26,5%), z 

czego 5 w zakładach aktywności zawodowej, 0 w zakładzie pracy chronionej. Z powyższych danych 

wynika, że WTZ w marginalnym stopniu zaspokajają potrzebę zatrudnieniową, pełniąc przede 

wszystkim rolę reintegracji społecznej. Długi okres przebywania uczestników w WTZ wynika po części 

z potrzeb uczestników WTZ, którzy wymagają dłuższego czasu przygotowań przed wejście na rynek 

pracy, z drugiej strony wskazuje na potrzebę szukania nowych rozwiązań, które przyczynią się do 

wprowadzeniu na rynek pracy większej liczby osób z niepełnosprawnościami. W 2018 roku 15 z 18 

osób, które po opuszczeniu WTZ podjęło zatrudnienie, znalazło je na otwartym rynku pracy. 

Statystyki zatem wyraźnie wskazują, że współpraca pomiędzy WTZ a pracodawcami otwartego rynku 

pracy jest tym obszarem, na którym należałoby się koncentrować w kolejnych latach i który może 

stanowić dobre rozwiązanie dla WTZ. Nową forma wsparcia, z którego mogły skorzystać osoby 

opuszczające WTZ lub  oczekujące na miejsce były Zajęcia Klubowe WTZ. W 2018 roku 2 WTZ  

z województwa dolnośląskiego otrzymały dofinansowanie z PFRON na realizację zajęć klubowych na 

łączną kwotę 24 000 zł. Z zajęć skorzystało 16 beneficjentów.  

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 
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liczby WTZ nie rozwiązuje problemu. Jeśli tworzymy nowe WTZ to tylko tam, gdzie ich nie ma i gdzie 

jest uzasadniona i sprawdzona potrzeba.  

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. 

Niestety, do tej pory nie udało się zaszczepić na Dolnym Śląsku modelu funkcjonowania przy WTZ 

przedsiębiorstw społecznych w formie np. spółdzielni socjalnej, w której byliby zatrudniani 

odpowiednio przygotowani, „sprofilowani” pod dany rodzaj pracy w PES uczestnicy WTZ. Co prawda 

jest zainteresowanie takim modelem/rozwiązaniem, co m.in. wyraża się w aktywnym uczestnictwie w 

spotkaniach, wizytach studyjnych organizowanych przez DOPS przedstawicieli WTZ i prowadzonych 

rozmowach. Natomiast procesy decyzyjne bywają w przypadku powoływania tego rodzaju 

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

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

podmioty wspierające ES tu: OWES).  

Ważną funkcję wśród podmiotów reintegracyjnych pełnią również Zakłady Aktywności Zawodowej, 

które często są jedynym pracodawcą w regionie, który na tak dużą skalę zapewnia zatrudnienie 

osobom z niepełnosprawnością. W 2018 roku 6 ZAZ działających na terenie województwa 

dolnośląskiego zatrudniało łącznie 387 osób, czego 299 osób z umiarkowaną i znaczną 

niepełnosprawnością. Wśród 27, wśród pracowników, które w 2018 r. opuściły ZAZ 7 podjęło 

zatrudnienie, w tym żadna w zakładzie pracy chronionej. Należy dążyć do większej współpracy  

w obszarze przepływu pracowników pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi, ZPCh oraz 

pracodawcami otwartego rynku pracy. 

 

Współpraca JST z PES/PS 

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

pozarządowym. Wskaźnikiem obrazującym powyższą współpracę jest udział środków publicznych  

w źródłach przychodów organizacji sektora non-profit. W województwie dolnośląskim wyniósł niemal 

50% (śr. dla Polski 41,9%), w tym 23,9% administracja samorządowa (śr. dla Polski 20,3%). Z każdym 

rokiem rośnie zainteresowanie zlecaniem usług, w tym usług użyteczności publicznej, przez JST 

podmiotom ekonomii społecznej, w tym podmiotom o charakterze reintegracyjnym, w ramach 

klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień. Świadczy to o coraz większej 

świadomości pracowników JST w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających  

z aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Problemem  

w rozwijaniu powyższej współpracy jest częściowa rozbieżność pomiędzy potrzebami jakie wskazują 

JST a branżami, w których powstają podmioty ekonomii społecznej na terenie województwa. 

Najbardziej korzystną sytuacja 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  
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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 przykładem powyższej współpracy jest OWES subregionu wałbrzyskiego, dzięki wsparciu 

którego w 2018 r. powstały 3 Przedsiębiorstwa Społeczne - Spółka 7 Niebo, Spółdzielnie Nasze 

Wsparcie i Zielony Zakątek, ściśle współpracujące z JST.  

Dobrym przykładem samorządu, który podejmuje działania służące wsparciu lokalnych PES poprzez 

realizację zadań publicznych jest Gmina Wrocław, która w październiku 2018 r. przyjęła Lokalny 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia.  

Współpraca PES/PS z biznesem 

Podmioty ekonomii społecznej jako główny kierunek współpracy wskazują sektor publiczny (80,4%), 

najrzadziej natomiast podejmują współpracę z biznesem (32,5%). Współpracę wewnątrzsektorową 

prowadzi 51,8% podmiotów. W ramach koordynacji rozwoju ekonomii społecznej realizowane są 

działania mające ułatwić współpracę z sektorem prywatnym m.in. poprzez działania edukacyjne oraz 

łączenie kompetencji i wymianę doświadczeń przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego  

i pozarządowego, w tym wspólne organizowanie wydarzeń takich jak BiznES Mixer. Jednym z działań 

jest promowanie podmiotów, które osiągnęły odpowiednią jakość produktów i świadczonych usług 

oraz potwierdzenie tego poprzez nadanie znaku jakości „Zakup Prospołeczny”. W 2018 roku 4 

podmioty otrzymało ten certyfikat. Jest to wciąż mała liczba, jednak porównując z innymi 

województwami jest to wynik zadowalający. 

Korzystna sytuacja na rynku pracy może być szansą na rozwój współpracy pomiędzy Biznesem a PES.  

Niedobór rąk do pracy wpływa bowiem na potrzebę otwierania się nowe rozwiązania np. szukanie 

pracowników wśród podmiotów reintegracyjnych, bądź zlecania im zadań do realizacji. Osoby,   

z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, po 

stworzeniu im odpowiednich warunków pracy, bardzo dobrze mogą się sprawdzić przy wykonywaniu 

nieskomplikowanej i powtarzalnej pracy, która mogłaby być dla nich źródłem satysfakcji zarówno 

osobistej jak i finansowej. Zatem podmioty reintegracyjne mogłyby zapełnić pewną lukę na otwartym 

rynku pracy. 

Na mapie dolnośląskiej ES wciąż brakuje spółdzielni socjalnych tworzonych przez samorządy lub 

powoływane z udziałem samorządów („mieszane” samorząd + PES). 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 – właśnie  taka formą prawną. Przedsiębiorstwa społeczne 

powoływane dokładnie „pod” realizację usług użyteczności publicznych, w tym usług społecznych 

przez/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 proporcjonalnie od liczby, rodzaju, charakteru działalności oraz zasobów  PES (zwykle 
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lokalnych) jako potencjalnych Wykonawców dostaw/usług czy zakupów realizowanych w ramach 

umów z JST. 

 

Rekomendacje: 

W kolejnych latach przed ekonomią społeczną stoi wiele wyzwań. Rekomenduje się, aby realizowane 

działania koncentrowały się na poniższych obszarach: 

1. Kontynuowanie tworzenia nowych podmiotów reintegracyjnych jako podmiotów, które 

najbardziej wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. 

Działania należy intensyfikować zwłaszcza na terenie tych powiatów/gmin, w których brakuje tego 

rodzaju placówek i jednocześnie zdiagnozowano potrzebę ich utworzenia. (dane strona 55 Raportu) 

2. Kontynuowanie działań służących wzmacnianie współpracy międzysektorowej w obszarze 

reintegracji zwłaszcza poprzez działania informacyjno – promocyjne, głownie wśród pracowników 

PUP dotyczących możliwości kierowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do CIS/KIS, ale 

także włączenie organizacji pozarządowych jako potencjalnych pracodawców. Dodatkowo NGO nie 

tylko są 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. Kontynuowanie 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 taka działalność. 

4. Bardzo ważna jest współpraca WTZ/ZAZ z NGO nie tylko jako potencjalnym i pracodawcami, ale 

również jako podmiotami wspierającymi proces integracji poprzez usługi np., trenerów pracy, czy 

asystentów - wspierających OzN - również pracujące -  w środowisku lokalnym. 

5. Rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami reintegracji zawodowej a organizacjami 

pozarządowymi świadczącymi usługi w obszarze aktywizacji zawodowej finansowane ze środków 

publicznych, w tym PFRON i EFS, w tym zatrudnienie wspomagane z trenerami pracy. 

6. Kontynuacja działań służących zwiększaniu współpracy ZAZ z WTZ w kontekście np. przepływu 

uczestników WTZ do ZAZ praktyki/ staże/ zatrudnienie) i/lub z WTZ i ZAZ do spółdzielni socjalnych. 

(dane strona 67)  

7. Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie: 

 stosowania społecznie odpowiedzialnych zakupów oraz stosowania klauzul społecznych  

w ramach Pzp wśród przedstawicieli JST (decydenci, specjaliści Pzp, pełnomocnicy ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, specjaliści zajmujących się problematyką społeczną, współpracą  

z NGO); 

  „ubieganie się” o zamówienia z klauzulami wśród przedstawicieli PES i PS, nauka 

merytorycznego dialogu z przedstawicielami JST, w tym zakresie/ budowania relacji/ współpracy; 
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 budowania wizerunku PES, PS jako rzetelnego i wiarygodnego partnera dla JST, w tym 

certyfikacja kolejnych podmiotów znakiem jakości Zakup Prospołeczny. 

 

8. Ważne jest, aby nadal były realizowane działania służące prezentacji dobrych praktyk  

w prowadzeniu odpowiedzialnych zamówień i stosowaniu klauzul społecznych, o ile to możliwe 

prezentacja praktyk również z terenu Dolnego Śląska oraz organizowanie wydarzeń mających na celu 

wymianę doświadczeń w stosowaniu tych narzędzi.  

9. Kontynuacja działań służących zwiększających rolę biznesu w rozwoju PES/PS, poprzez 

inicjowanie współpracy PES z sektorem prywatnym w ramach m.in. społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR) oraz budowanie współpracy B2B. 

10. Kontynuowanie przez OWES doradztwa specjalistycznego dla PES, PS z zakresu 

przedsiębiorczości i marketingu oraz koncentracja działań służących tworzeniu nowych miejsc pracy 

w istniejących i nowych PS.  

11. OWES powinny ściślej współpracować i wymienić informacje między sobą w zakresie 

obejmowania wsparciem  zarówno osób fizycznych jak i podmiotów spoza subregionu swojej 

działalności. 

12.  OWES w większym stopniu powinny przyczyniać się do tworzenia większej liczby miejsc pracy  

w PS poprzez udzielanie jednorazowego wsparcia finansowego. 
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Wykaz źródeł 

 Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 2 kwartał 2019 Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 

data publikacji 30.08.2019 r. 

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

terapii zajęciowej w 2016 r. GUS 2017 r. 

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

terapii zajęciowej w 2017 r. GUS 2018 

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

terapii zajęciowej w 2018 r. GUS 2019 

 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne. Data 

publikacji 27.12.2017 r. GUS 

 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne. Data 

publikacji  27.12.2018 r. GUS 

 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne. Data 

publikacji  23.12.2019 r. GUS 

 http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael 

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-

trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2014-r-,1,5.html  

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-

trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html 

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-

trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html; Współpraca 

organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. data publikacji 27.12.2018 GUS 

 MODELU TWORZENIA  REGIONALNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ  powstały  

 w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 rok  Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok  Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2015 Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, Projekt Zintegrowany System Monitorowania Sektora 

Ekonomii Społecznej MRPiPS w partnerstwie z GUS 

 Monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za 2016 rok  Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, Projekt Zintegrowany System Monitorowania Sektora 

Ekonomii Społecznej MRPiPS w partnerstwie z GUS 

 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2016, 

DOPS czerwiec 2017 
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 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2017, 

DOPS czerwiec 2018 

  Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego roku 2018, 

DOPS czerwiec 2019 

 Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2017, DOPS 

 Pakiet rekomendacji dotyczący obszaru ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim grudzień 

2018, DOPS 

 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 15.02.2019 r. w województwie dolnośląskim Stan 

na koniec 2018 r., data publikacji 15.02.2019 r. 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2018 r. Urząd Statystyczny 

we Wrocławiu, data publikacji 21.05.2019 r.  

 Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016 GUS, data publikacji  

 07.06.2018 r. 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2016 r. data publikacji 

19.05.2017 r.  Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2017 r. data publikacji 

21.05.2018 Urząd Statystyczny we Wrocławiu  

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ za rok 2018. 

 Sprawozdanie z działalności Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich za 2018 rok 

 Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 

 Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017 

 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na Dolnym Śląsku za rok 2018 

 Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r, data publikacji 20.05.2019 Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu. 

 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. data publikacji 27.12.2018 GUS 

 Wyniki badań w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

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

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

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

 

 


