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ZASTOSOWANE SKRÓTYSPIS TREŚCI
ES – ekonomia społeczna

DOPS – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, jako jednostka organizacyjna Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego koordynuje działania na rzecz sektora ekonomii społecznej 
w regionie (art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej)

Grupa – grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, działająca 
w ramach Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

JST – jednostki samorządu terytorialnego

Koordynacja ekonomii – projekt pozakonkursowy realizowany przez DOPS pn. „Koordynacja 
ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014–2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.V): Wspieranie gospodarki społecznej, 
Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.

KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

LPRES – Lokalny Program  konsorcja prowadzące OWES dla subregionu: wrocławskiego, wał-
brzyskiego, jeleniogórskiego i legnicko–głogowskiego 

Podmioty ES, PES – podmioty ekonomii społecznej 

PS – przedsiębiorstwa społeczne 

PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Spn.s. – oficjalny skrót spółdzielni socjalnej
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Kamieniec 
Ząbkowicki

ŚwierZawa

Gmina wiejska 
kłodZko

Samorządy, które zastosowały klauzulę 
zastrzeżoną: Gmina Miasto Wrocław, Powiat 
Oleśnicki–Ostrowina

Samorządy, które zastosowały preferencję 
dla spółdzielni socjalnych: Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Gmina Miasto Wro-
cław, Gmina Miejska Świdnica

Samorządy, które posiadają własne podmioty 
ekonomii społecznej: Gmina Miasto Wrocław, 
Gmina Miejska Wałbrzych, Powiat Złotoryjski 
(Świerzawa), Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina 
Kamieniec Ząbkowicki, Gmina Wiejska Kłodzko
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DOLNY ŚLĄSK
76 spółdzielni socjalnych 
6 centrów integracji społecznej (CIS)
6 klubów integracji społecznej (KIS)
6 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ)
47 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)
11 spółek non–profit
550 organizacje pozarządowe działające w sferze 
integracji i pomocy społecznej (NGO)

Dane DOPS (stan na XI 2018) 
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Niniejszy przewodnik stanowi kontynuację i uzupełnie-
nie publikacji pn. „Siła ekonomii społecznej i społecz-
nie odpowiedzialnych zamówień publicznych” (XI 
2017 r.), która powstała zainspirowana pomysłami oraz 
na gruncie wiedzy i doświadczenia członków Grupy 
roboczej ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, działającej w ramach Dolnośląskiego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ale przede 
wszystkim Siła ekonomii została napisana z potrzeby 
posiadania materiału, nie tyle stricte dydaktycznego, 
akademickiego – ile stanowiącego przyczynek do roz-
mów na temat zlecania i kupowania w podmiotach ES.

 Publikację napisaliśmy również dla siebie, (jako 
narzędzie) – nawiasem mówiąc, nam, jako doradcom 
i promotorom ES podczas spotkań z kilkoma, a czasem 
z kilkudziesięcioma osobami łatwiej jest podeprzeć się 
gotowym materiałem i zaproponować uczestnikom: 
„przyjrzyjmy się zapisom klauzuli na stronie 34, art. 
22 ust. 2 i pomyślmy, jak byśmy ją zmodyfikowali pod 
zamówienie do 30 tys. euro gdybyśmy chcieli zwiększyć 
szansę na pozyskanie zamówienia np. zakładom aktyw-
ności zawodowej”? 

Podobnie „Dolnośląskie samorządy przyjazne eko-
nomii społecznej” pełnią funkcję informacyjno–pro-
mocyjną w tematyce m.in. zlecania usług i realizacji 
zakupów od podmiotów ES przez JST. W Sile ekonomii 
przedstawiliśmy m.in. ideę ekonomii społecznej, jej rolę 
w samorządzie, formy prawne i charakterystykę pod-
miotów ES, a przede wszystkim rozwiązania prawne 
sprzyjające zakupom w podmiotach ES przez JST.

SAMORZĄD SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY 
W KONTEKŚCIE ROZWOJU EKONOMII SPO-
ŁECZNEJ – POZOROWANIE CZY DZIAŁANIE? 

Myśląc o samorządzie terytorialnym (zwłaszcza o tym 
o zasięgu gminnym, powiatowym) i jego rozwoju lokalnym, 
zwracamy uwagę na kondycję, skuteczność i nowatorskie 
podejście do prowadzenia lokalnej polityki społecznej. 
Tam, gdzie samorząd nauczył się korzystać z mechani-
zmów ekonomii społecznej – ostatecznie mieszkańcom 
żyje się lepiej, bo jest/są:

 X większa integracja i spójność społeczna
 X skuteczniejsze przeciwdziałanie problemom i patolo-

giom społecznym
 X mniejsze środki finansowe na zasiłki, zapomogi, często 

utrwalające wyuczoną bezradność i niechęć do zmiany: 
tu nieprzeceniona rola podmiotów reintegracyjnych! 

 X edukacja i podejście aktywne w obszarze zmiany spo-
łecznej, przysłowiowe ryby zastąpione przez wędki

 X mniejsza izolacja społeczna zastąpiona podejściem 
kolektywnym/wspólnotowym „jesteś nasz i to co się 
z tobą dzieje nie jest nam obojętne”

SKĄD TAKI TEMAT PUBLIKACJI?

SKĄD TAKI TEMAT PUBLIKACJI?

Natomiast „Dolnośląskie samorządy przyjazne eko-
nomii społecznej” zawierają dodatkowo prezentację 
ciekawych inicjatyw zarówno w zakresie współpracy 
finansowej z dolnośląskimi podmiotami ES, jak i roz-
wiązań rozwoju własnej infrastruktury ekonomii 
społecznej przez samorządy z naszego terenu.

 X oszczędność w budżecie samorządu – podmioty ES 
powołane przez JST i wykonujące usługi w min. 90% 
na rzecz swoich założycieli

 X wizerunek aktywnego i wrażliwego społecznie samo-
rządu i dobrych samorządowców 

Jak blisko jest danemu samorządowi do podjęcia 
i rozwijania tematu ekonomii społecznej, próbujemy 
dowiadywać się zadając samorządom (mowa o m.in. 
sprawozdawczości dla MRPiPS, GUS, ROPS) pytania o: 

 X roczny Program współpracy samorządu z organiza-
cjami pozarządowymi (i jego konsultacje, sprawozda-
nia z realizacji)

 X współpracę niefinansową z podmiotami ES i finansową 
(w formie powierzania i/ lub wspierania zadania)

 X  konsultacje społeczne z mieszkańcami, budżety oby-
watelskie i wszystko, co składa się na tzw. partycypację 
społeczną 

 X funkcjonowanie w samorządzie zespołu międzysek-
torowego z udziałem reprezentantów podmiotów ES

 X  publikację na stronie internetowej samorządu infor-
macji o podmiotach ES i ich działalności.

Ale… z punktu widzenia istoty i wagi ekonomii spo-
łecznej – istnienie programów, prowadzenie konsul-
tacji, organizowanie konkursów na realizację zadań 
publicznych, to wciąż za mało, zaledwie minimum, 
aby mówić o świadomym wyznaczaniu kierunku 
ekonomii społecznej „na własnym podwórku” i czer-
paniu z niej korzyści.

ROBIĆ, ZLECAĆ, KUPOWAĆ, WSPIERAĆ – ZNA-
LEŹĆ INTERES FINANSOWY I SPOŁECZNY 
W EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jeżeli już, jako przedstawiciele JST jesteśmy przekonani 
o chęci wsparcia zwykle lokalnych, znanych nam, robią-
cych potocznie mówiąc dobrą robotę podmiotów ES, jeśli 
mamy w tym już motywację i/lub interes (rola interesu 
w ekonomii społecznej została szeroko opisana w Sile 
ekonomii) lub nasz przełożony ma w tym swoją motywa-
cję/interes (dla nas, jako promotorów ES jest to sytuacja 
idealna). Wtedy nasze spotkanie jest konstruktywne. 
Wspólnie rozmawiamy, jak robić zamówienie społecz-
nie odpowiedzialne? Jak wpisać klauzulę społeczną 
w przetarg? Komu zlecać – gdzie szukać społecznych 
wykonawców? 

Jako doradcy DOPS w ramach Koordynacji ekonomii 
społecznej uczestniczymy w całym procesie przy-
gotowania społecznie odpowiedzialnych zamówień 
w zależności od potrzeby danej JST. Począwszy od szkoleń 
grupowych pracowników JST, doradztwa indywidual-
nego, koncepcji zamówienia, przygotowania propozycji 
odpowiednich zapisów preferujących podmioty ES i/lub 
określone grupy osób defaworyzowanych zaangażowa-
nych do realizacji danego zamówienia, sprawdzenia, czy 
też ewentualnej korekty całej dokumentacji. Natomiast 
we współpracy z akredytowanymi ośrodkami wsparcia 
ekonomii społecznej działającymi na terenie Dolnego Ślą-
ska „typujemy” i prowadzimy rozmowy z podmiotami ES, 
które ubiegają się o określone zamówienia z samorządów. 

SAMORZĄD SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY W KON-
TEKŚCIE ROZWOJU EKONOMII 
SPOŁECZNEJ – POZOROWA-
NIE, CZY DZIAŁANIE? 

ROBIĆ, ZLECAĆ, KUPOWAĆ, WSPIERAĆ 
– ZNALEŹĆ INTERES FINANSOWY I SPO-
ŁECZNY W EKONOMII SPOŁECZNEJ
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PODMIOTY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

INSTYTUCJE FINANSOWE

REGIONALNE OŚRODKI 
POLITYKI SPOŁCZNEJ 

(w naszym regionie DOPS)

SAMORZĄDY LOKALNE 
(GMINY, POWIATY)

OŚRODKI WSPARCIA EKONO-
MII SPOŁECZNEJ (OWESY)

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Wszystkie działają najczęściej lokalnie i na rzecz lokalnej społeczności

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SPÓŁKI NON-PROFIT

PODMIOTY REINTEGRA-
CYJNE ZAZ, CIS, KIS, WTZ

(ZAZ i CIS nie prowadzą działaności 
gospodarczej tylko usługowo-wytwórczą, 
wszytskie te podmioty nie mają osobowo-
ści prawnej)

SPÓŁDZIELNIE PRACY INWA-
LIDÓW, KONSUMENCKIE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWA UBEZPIE-
CZEŃ WZAJEMNYCH

PES, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO. FORMY PRAWNE: 

spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy,  spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spół-
dzielnia europejska, fundacja, stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, spółka non profit 
(sp. z o.o.), spółka non profit (spółka akcyjna), spółka non profit (europejska), kościelna 
osoba prawna, ochotnicza straż pożarna, kółko rolnicze, koło łowieckie.
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SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA 
DOLNYM ŚLĄSKU

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zgodnie z KPRES 
pełni rolę regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii 
społecznej. Działania DOPS w obszarze ekonomii spo-
łecznej współfinansowane są z EFS w ramach projektu 
pozakonkursowego pn. „Koordynacja ekonomii społecznej 
w województwie dolnośląskim”. Działania prowadzone 
przez DOPS zarówno skierowane do przedstawicieli 
JST, jak i reprezentantów podmiotów ES mają charakter 
informacyjny, doradczy, natomiast działania podejmowane 
przez OWES polegają na działaniach operacyjnych w czte-
rech subregionach Dolnego Śląska i obejmują m.in. wspar-
cie PES, tworzenie nowych PES i PS, ekonomizację PES, co 
umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla 
osób marginalizowanych. 

Działania zarówno DOPS, jak i OWES wyznacza Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU EKONOMII 
SPOŁECZNEJ jest dokumentem rządowym: „Wyznacza 
kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć 
kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.” 
Jego adresatami są instytucje publiczne oraz osoby 
działające w sektorze ekonomii społecznej. KPRES 
szczególnie zwraca uwagę na usługi interesu ogól-
nego, a zwłaszcza na usługi świadczone w interesie 
ogólnym o charakterze niegospodarczym, czyli 
tzw. usługi społeczne. Mowa tu m.in. o opiece długo-
terminowej, wczesnej edukacji, usługach związanych 
z zatrudnieniem, mieszkalnictwem czynszowym, usłu-
gach socjalnych. Samorząd realizuje tego rodzaju usługi 
samodzielnie lub poprzez umowy/powierzenie reali-

zacji zadań np. w trybie przepisów PZP, czy ustawy 
o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. 

Realizacja zarówno usług społecznych, jak i innych usług 
użyteczności publicznej oraz zadań/zamówień zlecanych 
przez samorządy jest szansą dla podmiotów ES, (jako 
wykonawców) na utrzymanie się na konkurencyjnym 
rynku i prowadzenie działalności w formie podmiotów/
przedsiębiorstw zatrudniających osoby defaworyzo-
wane.

Jednym z zadań regionalnych ośrodków polityki spo-
łecznej jest organizacja działań regionalnych komite-
tów rozwoju ekonomii społecznej. W naszym regionie 
funkcjonuje Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, złożony z 20 członków, przedstawicieli dol-
nośląskich instytucji samorządowych, rynku pracy, eko-
nomii społecznej, sektora nauki i biznesu. Przy Komitecie 
działają cztery grupy robocze (ds. aktualizacji planu, ds. 
reintegracji, ds. promocji i współpracy z biznesem oraz 
grupa ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień). 

Nie jest tajemnicą, że podczas spotkań Grupy roboczej 
ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicz-
nych, tematem najważniejszym są dla nas pieniądze, 
a ściślej rzecz ujmując pieniądze publiczne (najczę-
ściej JST), przyznawane – nie tyle w formie dotacji, lecz 
płynące za rachunkiem/fakturą za wykonaną przez pod-
mioty ES pracę, usługę, czy też będące wynikiem zakupu. 
To dla nas sprawa pierwszorzędna. 

Celem naszej pracy jest m.in. popularyzacja społecz-
nie odpowiedzialnych zamówień i edukacja przed-
stawicieli JST w obszarze stosowania m.in. klauzul 
społecznych. Niemniej jednak praktyki pokazują, że 
w zamówieniach zlecanych podmiotom ES nie zawsze 

DZIESIĘCIOOSOBOWY SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ DS. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH 
ZAMÓWIEŃ (2018 r.) DZIAŁAJĄCY W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKO-
NOMII SPOŁECZNEJ

IZABELA ŁUKÓW
Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Ekonomia społeczna to obszar polityki społecznej poszukujący nowych rozwiązań problemów 
społecznych. Co istotne to przede wszystkim połączenie kapitału ludzkiego w postaci zasobów 
wiedzy i doświadczenia oraz kapitału społecznego ze szczególnych uwzględnieniem umiejęt-
ności współpracy i funkcjonowania ludzi w sieciach partnerstwa i lokalnych inicjatywach. 
W mojej ocenie najistotniejszym jest fakt, iż ekonomia społeczna to poszukiwanie miejsca 
samorealizacji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska, którzy 
z wielką pasją tworzą sami dla siebie miejsca pracy przy wsparciu odpowiedzialnych społecz-
nie samorządów i pozostałych instytucji wspierających.

EWA BRZEGOWSKA
Główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Ekonomia społeczna jest wielką szansą dla mieszkańców społeczności lokalnych z grup defa-
woryzowanych, dającą im możliwość zaistnienia na otwartym rynku pracy, jednocześnie 
stwarzając możliwość dostosowania rodzaju i czasu pracy do możliwości fizycznych i psy-
chicznych pracowników. To również wielka szansa dla naszych samorządów, które dostrze-
gając potencjał ekonomii społecznej dla rozwoju społecznego, zyskują dwukrotnie. 1. 
Stwarzając specyficzne warunki pracy dla swoich mieszkańców, którzy nie mają szans na 
zatrudnienie nigdzie indziej 2. Stwarzając szansę na obniżenie kosztów realizacji zadań wła-
snych gminy, dostosowując specyfikę przedsiębiorstw społecznych do zdiagnozowanych 
specyficznych potrzeb rynku lokalnego.

stosowane są specjalne zapisy preferujące podmioty 
ES. I tu trzeba wspomnieć, że stosowanie klauzul 
społecznych, które zwiększają szanse podmiotów ES 
w pozyskaniu zamówienia są dla samorządów jak dotąd 
nieobligatoryjne. Wiele zależy od dobrej współpracy 
i zaufania do podmiotu ES, jako solidnego Wykonawcy. 
Jeśli samorząd widzi realne korzyści społeczne, a cza-
sami również ekonomiczne we wspieraniu (wsparcie/ 

powierzanie zadań podmiotom ES na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 
oraz w zlecaniu usług, dokonywaniu zakupów podmio-
tach ES (m.in. w myśl ustawy prawo zamówień publicz-
nych i ustawy o finansach publicznych) to podmiot ES 
staje się naturalnym partnerem samorządu – działając 
kooperatywnie, komplementarnie, ale także na zasa-
dach gospodarczych/rynkowych.

KTO ZA TYM STOI I CZEGO CHCE?

KTO ZA TYM STOI I CZEGO CHCE?
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BOGUSŁAW GAŁKA
Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, członek zarządu głównego

Moja przygoda z ekonomią społeczną zaczęła się w 2009, w tym czasie przekonałem się, że 
jest ona najlepszą metodą do rozwoju małej przedsiębiorczości. ES daje szansę najsłabszym 
klientom rynku pracy, pozwala także samorządom na aktywniejsze rozwiązywanie problemów 
społecznych (bezrobocie, bezdomność itd.) Najważniejsze jednak jest to, że ES jest bardzo 
dobrym narzędziem edukacyjnym nie tylko dla uczestników (spółdzielców, członków itp.), ale 
co ważniejsze dla samorządów i większych przedsiębiorców.

JAROSŁAW GŁOWACKI
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Ekonomia społeczna a dokładniej współpraca podmiotów w jej ramach działających z Jed-
nostkami Samorządu zwłaszcza tymi mniejszymi to nie lada wyzwanie organizacyjne dla obu 
stron. Jednak bez względu na specyfikę podmiotów oraz oczekiwania i możliwości samorzą-
dów to logiczny, korzystny i konieczny dla obu stron kierunek rozwoju zarówno w zakresie 
korzyści ekonomicznych jak i społecznych. Daje to satysfakcjonującą oba podmioty możliwość 
biznesowej współpracy daleko wykraczającej poza zwyczajowy i dotychczas wiodący model 
polegający na wsparciu podmiotów ekonomii społecznej z budżetów samorządu. To szansa 
na prawdziwe partnerstwo.

MIROSŁAWA HAMERA
Sekretarz Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Sieć SPLOT)

Ekonomia społeczna to nie tylko aktywizacja osób wykluczonych. To przede wszystkim patrze-
nie na stowarzyszenia, fundacje, czy spółdzielnie socjalne jak na wykonawców społecznie 
odpowiedzialnych zamówień. Tylko współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorzą-
dem, administracją rządową i biznesem na zasadzie wykonawców usług czy produktów 
spowoduje realne usamodzielnienie finansowe i możliwość niezależnego pełnienia funkcji 
społecznych. Mam nadzieję, że w przeciągu 5 lat, nawet 10 % zamówień realizowanych ze 
środków publicznych będzie wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej – potrzeba 
do tego jednak odważnych decyzji politycznych.

PRZEMYSŁAW KUDERCZAK
Specjalista ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień DOPS

Ekonomia społeczna to wg mnie sfera działań prawnych, ekonomicznych i społecznych 
pozwalających na zminimalizowanie barier społecznych, materialnych oraz cywilizacyjnych. 
Tworząc podmioty ekonomii społecznej oraz rozwijając sferę związaną z uwzględnianiem 
dostępności dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zamówień udzielanych na rzecz 
podmiotów publicznych możemy osiągnąć bardziej efektywne pod względem społecznym 
wydatkowanie środków publicznych z jednej strony a z drugiej utworzenie podmiotów dają-
cych pracę oraz poczucie udziału w życiu społecznym osób mających małe szanse na znale-
zienie pracy dającej godziwe wynagrodzenie oraz poczucie bycia potrzebnym

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
Prezes Spółdzielni Socjalnej PASJA z Ostrowiny

Myślę o ekonomii społecznej, jako skutecznym instrumencie zmiany sytuacji społecznej kon-
kretnych ludzi. Nasze kilkuletnie doświadczenie, za sprawą Spółdzielni Socjalnej „Pasja”, mimo 
wielu trudności, są bardzo pozytywne. Już na starcie, każdy biznes społeczny, wprzódy musi 
znaleźć swój sposób, na choćby jeden problem osobisty lub środowiskowy. Radzenie sobie 
z tym pierwszym problemem, który na ogół – nie jest pomysłem na biznes – jest wyzwaniem, 
dla którego warto to robić. Biznes społeczny, zasadniczo nie różni się od jakiegokolwiek innego. 
Sens jest taki, że trzeba zarabiać pieniądze, możliwie największe. Ale okazuje się, że dla ludzi, 
którzy już poradzili sobie, znacznie ważniejsza jest satysfakcjonująca praca, niż same pienią-
dze, które przynosi. Każdy biznes uczy: przemyślności, odwagi, cierpliwości. Biznes społeczny: 
empatii, wrażliwości, wspólnoty. Ramy ekonomii społecznej są na tyle pojemne, że stwarzają 
przestrzeń dla różnorodnych realizacji. Ekonomia społeczna uczy się obecnie „ekonomii kapi-
tałowej”. „Kapitał” uczył się będzie ekonomii społecznej.

JAROSŁAW PILECKI
Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „ARTE” z Bielawy

Ekonomia Społeczna to dla nas możliwość rozwoju i poszerzenia usług pomocowych dla osób 
defaworyzowanych, to również wzbudzenie empatii wśród współmieszkańców, firm i wszyst-
kich, którzy żyją wokół. Świadomość istnienia ekonomii społecznej w naszym regionie zdecy-
dowanie wzrasta.
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ANDRZEJ WIEWIÓRA
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie, członek zarządu 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju gminy Żmigród, którego jestem przewodniczącym 
tworzy przestrzeń dla samorządu i organizacji pozarządowych do wspólnego działania dla 
dobra mieszkańców gmin. Od lat jestem animatorem i gorącym orędownikiem ekonomii spo-
łecznej. Zajmuję się również doradztwem dla organizacji pozarządowych w ramach Dolno-
śląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego w punkcie w Żmigrodzie.

EWA WÓJCIK
Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Ekonomia społeczna to ważny element rozwoju lokalnego, gdzie nie jest ważny zysk globalny, 
a zysk dla naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Tym zyskiem jest przede wszystkim 
aktywność mieszkańców najbliższych okolic, co daje wszystkim większe poczucie wartości 
i przydatności dla innych. Zakłady aktywności zawodowej są najbardziej stabilnym elementem 
ekonomii społecznej, ale też zagospodarowują najtrudniejszą grupę osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym – osoby z najcięższą niepełnosprawnością.

MODERUJĄCA PRACĘ GRUPY: MARTA LEBIECKA
Specjalista ds. doradztwa w DOPS

Jestem przekonana, że ekonomia społeczna ma sens i można zrobić z niej udany biznes 
społeczny. Wiele tracą te samorządy, które nie dostrzegają potencjału ekonomii społecznej 
w procesie rozwoju lokalnego. Wiele zyskują te samorządy, który dostrzegły w ekonomii spo-
łecznej dobre narzędzie do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, ale także przy 
dobrej kalkulacji – szansę na obniżenie kosztów realizacji zadań własnych. Jeśli ktoś z Dolnego 
Śląska mówi „to się nie opłaca” odpowiadam – skoro w Wielkopolsce to się opłaca, to u nas 
tak samo, pieniądz jest ten sam.

CZEGO CHCEMY? 

 X Zwiększenia udziału dolnośląskich podmiotów ES (z akcentem na lokalne podmioty ES) 
w realizacji zamówień publicznych dolnośląskich JST.

 X Zwiększenia wiedzy dolnośląskich JST z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień 
i innych form współpracy finansowej z podmiotami ES. 

 X Edukacji dolnośląskich podmiotów ES w obszarze tworzenia kooperatyw, klastrów branżo-
wych celem wspólnego ofertowania i realizacji zamówień publicznych.

 X Zainteresowania dolnośląskich samorządów tworzeniem własnej infrastruktury ES tj. zakła-
daniem samorządowych spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów 
reintegracyjnych. 

CO MOŻEMY ROBIĆ, JAKIE SĄ 
NASZE KOMPETENCJE?

 X Edukować
 X Konsultować, doradzać
 X Upowszechniać/promować dobre rozwiązania
 X Inicjować i wspierać współpracę międzysektorową
 X Pokazywać dobre praktyki
 X Prowadzić działania rzecznicze
 X Wyznaczać kierunek rozwoju dolnośląskiej ekonomii społecznej tworząc Regionalny Pro-

gram Rozwoju Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku na lata 2016–2020
 X Wpływać na zapisy strategicznych dokumentów na poziomie kraju i województwa w obsza-

rach wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej

KTO UZUPEŁNIA I WZMACNIA 
NASZE DZIAŁANIA?

 X 4 dolnośląskie akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) w subregio-
nach wrocławskim, wałbrzyskim, jeleniogórskim i legnicko–głogowskim

 X Związki stowarzyszeń i tzw. organizacje „parasolowe”
 X Lokalni liderzy, sympatycy i praktycy ekonomii społecznej wywodzący się z sektora publicz-

nego, pozarządowego i samorządowego

1918



Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w celu wyko-
nywania zadań gmina może tworzyć jednostki organiza-
cyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, 
w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy prowa-
dzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez 
gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, okre-
śla odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, 
w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone 
w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być 
realizowane w drodze współdziałania między jednost-
kami samorządu terytorialnego. Gminy, związki mię-
dzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jed-
nostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, 
w tym pomocy finansowej.

Zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy 
m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 
ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gmin-
nych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu dro-
gowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, lokalnego 
transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy spo-
łecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, a także 
edukacji publicznej.

Analogicznie Ustawa o samorządzie powiatowym określa 
zadania powiatu. Należą do nich m.in. utrzymanie, budowa, 
remonty dróg powiatowy, transport zbiorowy między 
gminami, budowa, utrzymanie, remonty szkół ponadpod-
stawowych, specjalistycznych, artystycznych, zawodo-
wych, powiatowych bibliotek, ośrodków kultury, zespołów 
teatralnych czy muzycznych, baz sportowo–rekreacyjnych, 
finansowanie i nadzór szpitali ponadgminnych, zwalczanie 
bezrobocia, budowa i utrzymanie ponadgminnych domów 
pomocy społecznej, prowadzenie powiatowych centrów 
pomocy rodzinie, współpraca z organizacjami społecznymi 
na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Jeśli podmioty ekonomii społecznej poprzez działalność 
ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą 
m.in. integracji społecznej i zawodowej osób (konkret-
nych mieszkańców naszej gminy, powiatu) zagrożonych 
marginalizacją społeczną. Jeśli tworzą one miejsca pracy, 
często specjalizują się w świadczeniu usług użyteczności 
publicznej, usług społecznych i ostatecznie przyczyniają 
się do rozwoju lokalnego całej społeczności gminnej/
powiatowej. 

 
ZAMÓWIENIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE, KLAUZLE 
SPOŁECZNE – W SKRÓCIE. CZYLI, CZYM MOŻEMY OPEROWAĆ 
JAKO ZAMAWIAJĄCY?

PYTANIE:

Co stoi na przeszkodzie, aby stwarzać im lepsze warunki rozwoju? Co stoi na przeszkodzie, 
aby stosować zgodne z krajowym prawodawstwem rozwiązania dla nich dedykowane  
– klauzule społeczne, aspekty społeczne w zamówieniach, rozwiązania dotyczące zlecania 
zamówień spółdzielniom socjalnym?

Odpowiedź jest złożona. Ponieważ wykracza ona poza edukację i utarte schematy współ-
pracy finansowej obu stron – przedstawicieli JST i PES. Natomiast rozwiązanie jest jedno: 

O ile znane są nam podmioty ES o wystarczającym potencjale i zasobach – należy prze-
analizować swój plan zamówień publicznych, a następnie zlecać, kupować, próbować 
i testować współpracę. Zacząć od zamówień podprogowych, skończyć na przetargach 
w myśl ustawy PZP. Jest to temat dyskusji, którą podejmujemy przy okazji organizo-
wanych przez DOPS spotkań. Działania operacyjne w tym zakresie podejmują OWES, 
nierzadko w konsultacji z DOPS – zwłaszcza w przypadku współpracy z samorządami. 

Spółdzielnia Socjalna
Invest

ZAMÓWIENIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE, 
KLAUZULE SPOŁECZNE – W SKRÓCIE. CZYLI, CZYM 
MOŻEMY OPEROWAĆ JAKO ZAMAWIAJĄCY?
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GMINA, 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

SZKOŁY, LICEA

PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI

 X jednostki budżetowe, zakłady budżetowe
 X spółki z udziałem gminy
 X szkoły, przedszkola, żłobki
 X instytucje kultury

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

TEATR

PRZYCHODNIE

ZAKŁAD WODOCIĄ-
GÓW I KANALIZACJI

ZAKŁAD GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ

ZAKŁĄD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

ZAKŁAD ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA 
AUTOBUSOWE

ZARZĄD CMENTARZY 
KOMUNALNYCH

DOM KULTURY

CENTRUM SPORTU 
I REKREACJI

BIBLIOTEKA

STRAŻ MIEJSKA

UCHWAŁA 
BUDŻETOWA

PIENIĄDZE PUBLICZNE, 
ZAMÓWIENIA

ZAKUPY, DOSTAWY, 
USŁUGI

PODMIOTY EKONO-
MII SPOŁECZNEJ

PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH (klau-

zule społeczne)

USTAWA O POŻYTKU PUBLICZ-
NYM I O WOLONTARIACIE

USTAWA O SPÓŁDZIEL-
NIACH SOCJALNYCH

ZAMÓWIENIA 
DO 30 TYS. EURO 

(regulamin)

USTAWA O FINANSACH 
PUBLICZNYCH

ROCZNY BUDŻET 
GMINY
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Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne 
odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które 
uwzględniają, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
aspektów, jednocześnie uwzględniając zasady opisane 
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w dyrek-
tywach dotyczących zamówień publicznych:

 X promocję godnej pracy
 X poszanowanie praw człowieka i prawa pracy
 X wsparcie społecznego włączenia (w tym osób nie-

pełnosprawnych)
 X wsparcie ekonomii społecznej oraz Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw
 X promocję równych szans i zasady „dostępny i prze-

znaczony dla wszystkich”
 X włączenie zrównoważonych kryteriów rozwoju, 

w tym kwestii etycznego handlu oraz szerszego 
dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR).

W ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych mówimy również o tzw. klauzulach społecz-
nych w zamówieniach publicznych. W szerokim znacze-
niu klauzule społeczne są to rozwiązania umożliwiające 
uwzględnienie istotnych względów społecznych przy 
realizacji zamówienia. Dające zamawiającemu możliwość 
uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia przez 
wykonawcę określonych warunków, istotnych z uwagi 
na osiągane dzięki nim korzyści społeczne. 

Klauzule społeczne rozumiane są, jako zgodne z PZP 
odstępstwo od zasad zamówień publicznych i stanowią 
instrument polityki społecznej, który pozwala instytu-

cjom zamawiającym określić wymagania o charakterze 
społecznym lub środowiskowym związane z realizacją 
zamówienia. Są one również bardzo ważnym instrumentem 
wsparcia ekonomii społecznej. 

Unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul społecz-
nych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 
zawierają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady tj.

 X dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych

 X dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty dzia-
łające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych.

Zawierają one regulacje dotyczące m.in. promowania 
i wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamó-
wień publicznych, np. takich jak integracja społeczna. 
Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę klauzul 
społecznych. 

Proponujemy podczas przygotowania postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego z zastosowaniem klauzul 
społecznych (dotyczy to również uwzględnienia zapisów 
klauzul w zamówieniach podprogowych) zapoznać się 
z dobrymi praktykami i/lub skonsultować ewentualne 
niejasności. Dobre praktyki w zakresie stosowania klauzul 
społecznych (już po nowelizacji Ustawy PZP w lipcu 2016r.) 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych w zakładce Repozytorium Wiedzy – Dobre 
praktyki – Dobre praktyki w zakresie społecznych 
zamówień publicznych. 

I. KLAUZULA SPOŁECZNA ZASTRZEŻONA 
art. 22 ust. 2

Regulacje dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych sta-
nowią jeden z instrumentów wspierających integrację 
społeczną i zawodową. Brzmienie klauzuli:

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamó-
wieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup 
społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych 
z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 
poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji 
ze środowiskiem;

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 930);

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, 
z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. 
poz. 783);

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku 
życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia;

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej 
się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących 
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749)

ust. 2a 

2a. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaź-
nik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, 
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust.2 
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Z punktu widzenia rozwoju podmiotów ES i ubie-
gania się przez nie o zamówienia publiczne jest to 
w naszej opinii najważniejsza forma klauzuli spo-
łecznej przewidzianej w PZP. Dzięki zastosowanemu 
podmiotowemu zawężeniu grupy wykonawców do 
specyficznych podmiotów, w dużej mierze także pomio-
tów ES mamy pewność, że stosując ją w zamówieniu– 
wykonawcą realizującym nasze zamówienia będzie 
wyłącznie taki wykonawca, którego działalność obej-
muje społeczną i zawodową integrację grup społecznie 
marginalizowanych. 

Klauzula zastrzeżona na Dolnym Śląsku stosowana 
jest w stopniu marginalnym (nie jest obligatoryjna), 
ale obserwujemy po szerokiej działalności eduka-
cyjnej (m.in. działania DOPS w ramach „Koordynacji 
ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” 
oraz aktywność subregionalnych OWES) coraz 
większe zainteresowanie tym instrumentem wśród 
samorządów. 

W bieżącym roku doradcy DOPS konsultowali trzy 
przetargi nieograniczone uwzględniające klauzulę 
zastrzeżoną i trzy zakończyły się sukcesem. Ale o tym 
w dalszej części publikacji.

DLACZEGO KLAUZULA SPOŁECZNA ZASTRZE-
ŻONA JEST TAK WAŻNA W ROZWOJU EKONO-
MII SPOŁECZNEJ?

Odpowiedź jest prosta: 
bo stwarza szansę, na długofalowe zamówienia 
dla podmiotów ES i kieruje do nich zwykle duży stru-
mień pieniędzy publicznych.

CZY PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZE-
TARGOWEJ OBEJMUJĄCEJ ZAPISY KLAUZULI 
ZASTRZEŻONEJ JEST SKOMPLIKOWANE? 

Odpowiedź jest prosta:  
nie, pod warunkiem, że mamy wykonawców wśród 
podmiotów np. ES, które spełniają warunek klauzuli 
i które będą chciały ubiegać się o nasze zamówienie. 

Należy mieć na uwadze, że podmioty ES działające eko-
nomiczne, czyli te, które będą się potencjalnie ubiegać 
o nasze zamówienie, aby utrzymać odpowiedni próg 
rentowności, muszą (tak jak klasyczne przedsiębiorstwa) 
kierować się zyskiem ekonomicznym. W związku z tym, 
realizacja naszego zamówienia nie zawsze musi być dla 
nich opłacalna. Stąd tak ważne jest wzajemnie poznanie 
specyfiki funkcjonowania, w tym pracy podmiotów ES. 
Czasem będzie to wymagało od JST zabudżetowania 
w planie zamówień publicznych wyższych kwot na reali-
zację zleceń z myślą o podmiotach ES, jako wykonawcach 
(mowa tu zwłaszcza o klauzuli zastrzeżonej). Nie jest jed-
nak regułą, że oferty podmiotów ES będą zawsze wyższe 
od ofert klasycznych wykonawców, przedsiębiorstw. 
Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że czasami 
bywają one nawet niższe, a najczęściej są zbliżone. 
Jako promotorzy ES współpracujący z JST jesteśmy świa-
domi tego, że nie każdy specjalista zamówień publicz-
nych oraz pracownik przygotowujący opis przedmiotu 
zamówienia mają wiedzę dotyczącą grupy wykonawców 
wśród podmiotów ES (kim one są? Gdzie ich szukać? Czy 
są solidni? Czy realizowali już podobne zamówienia?)  
 
Jak najłatwiej pozyskać wiedzę na temat podmiotów ES 
i ich działalności?

Skontaktować się z kadrą DOPS i/lub OWES oraz 
zasięgnąć opinii/konsultacji. 

II. KLAUZULA SPOŁECZNA PRACOWNI-
CZA art. 29  ust. 3a

Klauzula ta wprowadza wymóg zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę. W aktualnym stanie prawnym 
przepis ten ma następującą treść:

Art. 29 ust. 3a

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamó-
wienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakre-
sie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 
zm.).

Przywołany w treści przepisu art. 29 ust. 3a ustawy 
prawo zamówień publicznych przepis art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1502, z późn. zm.) ustanawia podstawowe obo-
wiązki stron stosunku pracy definiują ten stosunek pracy 
następująco: 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowią-
zuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wyna-
grodzeniem.

Przepis ten określa konstytutywne cechy stosunku pracy:  
 
a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy, 

b) wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, 

c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, 

d) i w czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca  
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Obowiązek oceny i stwierdzenia, czy dane czynności 
w zakresie realizacji zamówienia mogą być wykonywane 
w ramach stosunku pracy należą do zamawiającego.

Z racji tego, że klauzula pracownicza jest już klauzulą 
obligatoryjną, w tych rodzajach zamówień, których cha-
rakter tego wymaga (przesłanki umowy o pracę) jest ona 
już stosowana przez JST. 

Spółdzielnia Socjalna 
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III.  KLAUZULA SPOŁECZNA PROZA-
TRUDNIENIOWA/ZATRUDNIENIOWA 
– MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OSÓB 
Z OKREŚLONYCH GRUP SPOŁECZNYCH, 
art. 29 ust. 4

Klauzula ta daje możliwość postawienia wymagania 
zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych do reali-
zacji zamówienia. 

Art. 29 ust 4 mówi, że: Zamawiający może określić 
w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zwią-
zane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 
aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, zwią-
zane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczegól-
ności dotyczące zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa 
pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym (Dz. U. Z 2011 r. poz. 225 i 1211 
oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych 
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wymaga wyjaśnienia, kto może być zatrudniony, jako: 

 X Bezrobotny – w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 X Młodociany – w rozumieniu przepisu art. 190 § 1 
ustawy Kodeks pracy. Młodocianym w rozumieniu 
kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. 

 X Osoba niepełnosprawna – w rozumieniu przepisu 
art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych. Ustawa dotyczy osób, których nie-
pełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem. 

 X Osoby inne niż wyżej wymienione, o których mowa 
w art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o zatrudnieniu socjalnym. Przepisy ustawy stosuje 
się w szczególności do:

 
1) bezdomnych realizujących indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środ-
ków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Spółdzielnia Socjalna
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1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamó-
wieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdro-
wotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 
75121000–0, 75122000–7, 75123000–4, 79622000–
0,  79624000–4,  79625000–1,  80110000–8, 
80300000–7, 80420000–4, 80430000–7, 80511000–
9, 80520000–5, 80590000–6, od 85000000–9 do 
85323000–9, 92500000–6, 92600000–7, 98133000–
4, 98133110–8 określonymi we Wspólnym Słowniku 
Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 
którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie 
użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych 
usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o któ-
rych mowa w art. 22 warunki ubiegania się o zamówienie 
ust. 2;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 

Zamawiający, określając wymogi o charakterze 
zatrudnieniowym w oparciu o przepis art. 29 ust. 4 
ustawy PZP powinien w treści SIWZ określić w szcze-
gólności: liczbę osób z poszczególnych grup, których 
zatrudnienie jest wymagane; okresu wymaganego 
zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania 
(należy pamiętać, że okres zatrudnienia nie powinien 
być dłuższy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia); 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnia-
nia ustalonych wymogów w czasie realizacji zamówienia; 
sankcji z tytułu niespełnienia ustalonych wymagań. 

Warto wspomnieć jeszcze o jednym z ASPEKTÓW 
SPOŁECZNYCH, KTÓRY DOTYCZY MOŻLIWOŚCI 
ZASTRZEŻENIA ZAMÓWIENIA SPOŁECZNEGO 
DLA OKREŚLONEJ GRUPY WYKONAWCÓW art. 
138 p – INNA NAZWA TO „KLAUZULA USŁUGOWA”

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudno-
ści w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepi-
sów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program 
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze 
względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodu-
jącej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ogranicza-
jącej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym 
i rodzinnym.

nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udzia-
łowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własno-
ściowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku 
spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 
partycypacji pracowników, co wykonawca określa 
w swoim statucie;

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczę-
cia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie 
tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa 
w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać 
zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. Podane w przepi-
sie art. 138 p kody CPV dotyczą zamkniętego katalogu 
usług. 

Klub Integracji Społecznej
w Wałbrzychu

Centrum Integracji Społecznej
w Krosnowicach
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ZAMÓWIENIA PODPROGOWE 
Przede wszystkim rekomendowalibyśmy w każdym 
przypadku rozważenie możliwości uwzględnienia aspek-
tów społecznych w zamówieniach, które nie podlegają 
reżimowi ustawy PZP. W zlecaniu zamówień o wartości 
do 30 tys. euro dolnośląskim podmiotom ES dostrze-
gamy największy potencjał. Natomiast, o czym mowa 
była we wcześniejszej części publikacji, należy mieć 
najpierw rozeznanie, czy są podmioty ES, które będą 
ubiegały się o nasze zamówienie. Prostym rozwiązaniem 
jest zastosowanie aspektu społecznego. 

W DOPS praktykujemy w swoich zamówieniach dwa 
rozwiązania. Pierwsze to preferencja podmiotów ES 
w kryterium oceny ofert np. 

KRYTERIUM OCENY OFERT  

1. Cena (C) – 60% 

2. Dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecz-
nej (A) – aspekt społeczny – 40%.  

Należy przy tym powołać się na definicję podmiotu ES, 
(ponieważ potencjalny wykonawca, czyli podmiot ES 
będzie musiał potwierdzić posiadanie statusu PES swoim 
dokumentem organizacyjno–prawnym np. statut, status, 
umowa, KRS). Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 
jako zamawiający często w zamówieniach tego rodzaju, 
odwołuje się do definicji podmiotu ES zawartej w Kra-
jowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Natomiast wielu zamawiających powołuje się również 

na definicje PES zawartą w Wytycznych 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.

Drugim, praktykowanym przez nas sposobem jest zawężenie grona wykonawców ubiega-
jących się o nasze zamówienie, do Wykonawców spełniających definicję podmiotu ES („speł-
nia”– „nie spełnia”), przy ustaleniu kryterium oceny oferty: Cena – 100 %. Tu analogicznie do 
poprzedniego sposobu należy powołać się na dokument definiujący „bycie” podmiotem ES 
i wymagać od wykonawcy dokumentu potwierdzającego ten fakt.   

ZAMÓWIENIA 
PODPROGOWE 

Spółdzielnia Socjalna
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SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄ-
SKIEGO–ZAMÓWIENIA DOPS

Możemy pokusić się o stwierdzenie, że w ramach działań 
realizowanych w ramach Koordynacji ekonomii spo-
łecznej, w zamówieniach o wartości do 30 tys. euro 
kryteria oceny ofert z kryterium społecznym (status 
podmiotu ES) stosujemy bardzo często. Poniżej zesta-
wienie wybranych zamówień i naszych Wykonawców 
z sektora ES. 

KRYTERIUM OCENY OFERT  

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja 
dwudniowej wizyty studyjnej na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego dla Uczestników instytucjonal-
nych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej 
w województwie dolnośląskim (2017 r.) 
 
Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych z Poznania.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 60% cena, 30% 
doświadczenie Wykonawcy, 10% status Wykonawcy, 
jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organi-
zacja dwudniowej wizyty studyjnej na terenie 
województwa wielkopolskiego dla Uczestników 
instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii 
społecznej w województwie dolnośląskim (2017 r.) 
 
Wykonawca: Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi 
z siedzibą w Puszczykowie.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 60% cena, 30% 
doświadczenie Wykonawcy, 10% status Wykonawcy, 
jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organi-
zacja jednodniowej wizyty studyjnej na terenie 
województwa wielkopolskiego dla Uczestników 
instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii 
społecznej w województwie dolnośląskim (2017 r.)
 
Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „VIVO” z Koź-
mina Wielkopolskiego.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 70% cena, 30% sta-
tus Wykonawcy, jako podmiotu ekonomii społecznej.

instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii 
społecznej w województwie dolnośląskim (2018 r.)
 
Wykonawca: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
ARTE z Bielawy. 

Zastosowane kryteria oceny ofert: 30% cena, 70% sta-
tus Wykonawcy, jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja 
dwudniowej wizyty studyjnej na terenie lubuskie-
go lub łódzkiego dla Uczestników instytucjonalnych 
Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w woje-
wództwie dolnośląskim (2018 r.) 
 
Wykonawca: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA–
TY–MY” z Łodzi.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 40% cena, 60% sta-
tus Wykonawcy, jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja 
dwudniowego spotkania sieciującego na terenie 
dolnośląskiego dla Uczestników instytucjonalnych 
Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w wo-
jewództwie dolnośląskim (2018 r.) 
 
Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna 24BIZ z Głuszycy.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 40% cena, 60% sta-
tus Wykonawcy, jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organi-
zacja dwudniowej wizyty studyjnej na terenie 
województwa wielkopolskiego dla Uczestników 
instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii 
społecznej w województwie dolnośląskim (2017 r.)  

Wykonawca: Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
(spółka non–profit) z Częstochowy.

Zastosowane kryteria oceny ofert: 60% cena, 30% 
doświadczenie Wykonawcy, 10% status Wykonawcy, 
jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja 
jednodniowej wizyty studyjnej na terenie woje-
wództwa opolskiego dla Uczestników instytucjo-
nalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej 
w województwie dolnośląskim (2018 r.)
 
Wykonawca: Strzelecka Spółdzielnia Socjalna ze Strze-
lec Opolskich. 

Zastosowane kryteria oceny ofert: 30% cena, 70% sta-
tus Wykonawcy, jako podmiotu ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organi-
zacja jednodniowej wizyty studyjnej na terenie 
województwa dolnośląskiego dla Uczestników 
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TYLKO DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

TYLKO DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

 
 
 
Art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na 
jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 
i 2018), może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, dzia-
łające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku 
o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego.

Najłatwiejszym rozwiązaniem bezpośredniego udziele-
nia zamówienia o wartości do 30 tys. euro spółdziel-
niom socjalnym jest skorzystanie z art. 15a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 
Wystarczy w przygotowywanym zapytaniu oferto-
wym w istotnych warunkach zamówienia zastrzec, 
iż: na podstawie przepisu art. 15a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.), 
zamawiający zastrzega, że o udzielenie mogą ubie-
gać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na 
podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych lub wła-
ściwych przepisów państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
 

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

Spółdzielnia Socjalna
Błysk

z orzeczeniem co najmniej umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności (…) 

Dodatkowo zastosowano w tym zamówieniu następu-
jące kryterium oceny ofert: 60% cena, 40% doświad-
czenie Wykonawcy.

 
SAMORZĄD GMINY WROCŁAW–ZAMÓWIENIA 
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA, WYDZIAŁ 
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIAL-
NYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJO-
NALNEGO

Po konsultacjach doradców DOPS i OWES z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, m.in. w kwestii świadczenia 
usług cateringowych przez podmioty ES zrealizo-
wano zapytanie ofertowe na: „Organizację spotkania 
informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów 
dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie – 
catering, wynajem sali”. W postępowaniu zastosowano 
kryterium: 40% cena, 60% status Wykonawcy, jako 
podmiotu ES (zgodnie z definicją zawarta w KPRES). 
W rezultacie zamówienia pozyskała Fundacja Znacznie 
Więcej z Wrocławia. Z relacji Zamawiającego i Wyko-
nawcy dowiedzieliśmy się, że współpraca przebiegła 
pomyślnie i jest szansa na dalszą współpracę. 

 
WARUNEK UDZIAŁU W ZAPYTANIU 
OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług cateringu 
w mieście Wrocław na potrzeby przeprowadzenia 
spotkania dla Uczestników instytucjonalnych Projektu 
„Koordynacja ekonomii społecznej w województwie 
dolnośląskim (2017 r.)

(Ogłoszenie objęte zasadą konkurencyjności). 

Wykonawca: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej.

Zastosowane kryterium udziału w postępowaniu: 

Zastosowane zastrzeżenie: o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 
oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działal-
ność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup 
społecznie marginalizowanych, w szczególności:

osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) – Wykonawca spełni ten 
warunek, jeśli wykaże, że ponad 30% zatrudnionych 
u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
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SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄ-
SKIEGO–ZAMÓWIENIA DOPS

Jako jednostka koordynująca procesy związane dol-
nośląską ekonomią społeczną i wyznaczająca jej kie-
runek rozwoju, staramy się zastrzegać zamówienia 
dla spółdzielni socjalnych, tam gdzie mamy wiedzę 
o potencjalnie zainteresowanych Wykonawcach. 
 
 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄ-
SKIEGO–ZAMÓWIENIA DOPS

W 2017 r. zdecydowaliśmy się zastrzec pierwsze zamó-
wienie w zapytaniu ofertowym na usługę sprzątania 
pomieszczeń użytkowanych przez DOPS, korzystając 
z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych. W efekcie, 

przedmiotowa usługa była realizowana przez Spółdziel-
nię Socjalną „Błysk” z Lubina. Po pierwszych pozytyw-
nych doświadczeniach we współpracy ze spółdzielnią 
socjalną stosowaliśmy art. 15a w rozeznaniach ceno-
wych na opracowanie graficzne i skład publikacji „Siła 
ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych” – Wykonawcą była Wielobran-
żowa Spółdzielnia Socjalna „PANATO SITO” z Wrocła-
wia, zamówienie na wydruk tejże publikacji, realizowała 
z kolei Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO 
z Wrocławia. W tym roku ta sama spółdzielnia socjalna 
pozyskała jedno zbiorcze zamówienie na opracowanie 
graficzne i wydruk trzech rodzajów publikacji przygo-
towywanych w ramach Koordynacji ekonomii na kwotę 
28 200,00 zł – jedną z nich jest publikacja, którą właśnie 
Państwo trzymacie w rękach. 

SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA, JAKO 
PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI SPÓŁ-
DZIELNIAMI SOCJALNYMI

Podczas realizowanego przez DOPS monitoringu zleca-
nia usług użyteczności publicznej podmiotom ES przez 
dolnośląskie JST uzyskaliśmy informację, że Urząd 
Miejski w Świdnicy aktywnie współpracuje z lokal-
nymi spółdzielniami socjalnymi, korzystając również 
z omawianych rozwiązań ustawy o spółdzielniach 
socjalnych (art. 15a). Na spotkaniu z kierownictwem 
i pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy (Wydział 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Wydział Promo-
cji) oraz kierownictwem i reprezentantami jednostek 
organizacyjnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Muzeum Danego Kupiectwa, Miejski Zarząd Nierucho-

mości) mieliśmy okazję porozmawiać na temat specyfiki 
i form współpracy ze spółdzielniami socjalnymi. Oprócz 
doradczyni DOPS, w spotkaniu uczestniczył również 
przedstawiciel wałbrzyskiego OWES. Na przestrzeni 
kilku ostatnich lat poznaliśmy wiele dolnośląskich samo-
rządów, jednak według nas świdnicki samorząd należy 
bez wątpienia do grona dolnośląskich samorządów 
społecznie odpowiedzialnych, nie tylko pod kątem 
całościowej współpracy finansowej z lokalnymi 
podmiotami ES, ale zwłaszcza pod kątem gotowości 
i prowadzenia współpracy właśnie ze spółdzielniami 
socjalnymi. 

Spółdzielnia Socjalna
Manumania
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Zakład Aktywności Zawodowej
Victoria

Na podstawie rozmowy z przedstawicielami świdnic-
kiego ratusza oraz po analizie rejestru umów Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, dowiedzieliśmy się, że ze świd-
nickim samorządem współpracują (lata 2017–2018) 
cztery spółdzielnie socjalne, w zakresie:

 X utrzymania mogił zasłużonych Świdniczan, skweru 
wraz z pomnikiem – Świdnicka Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna „NIEPEŁNOSPRAWNI 
AKTYWNI” ze Świdnicy

 X utrzymania w czystości pamiątkowych tablic informa-
cyjno–drogowskazowych rozmieszczonych w chod-
nikach, postumentów makiet z brązu; infokiosków 
– Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Beta” ze 
Świdnicy

 X wykonania usługi tłumaczenia z języka polskiego 
na język czeski i z języka czeskiego na język polski 
– Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna „Awans”

 X umowa na realizację zadania publicznego pod tytu-
łem „Pozyskiwanie i dystrybucja żywości” – Spół-
dzielnia Socjalna „MITOS” ze Świdnicy

SAMORZĄD GMINY WROCŁAW I ZAMÓWIENIA 
ZASTRZEŻONE DLA SPÓLDZIELNI SOCJALNYCH 

Kolejnym Zamawiającym, który dedykował zamówienia 
podprogowe (art. 15a) spółdzielniom socjalnym jest 
spółka zarządzająca nieruchomościami Gminy Wrocław 
tj. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Wrocławska 
Spółdzielnia Socjalna zajmująca się m.in. świadcze-
niem kompleksowych usług remontowo–budowalnych, 
sprzątaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych realizo-
wała na rzecz Wrocławskich Mieszkań prace związane 
z remontem pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora 
oraz usługę polegającą na porządkowaniu lokali 
i pomieszczeń będących własnością Gminy Wrocław. 

Art. 4d. 1. Ustawy (PZP) nie stosuje się do zamówień 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: (…) 5) 
których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane 
realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte 
w gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane 
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których 
mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1398), jeżeli zamówienia te udzielane są:

a) przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne 
organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom 
socjalnym, a przedmiot zamówienia należy do dzia-
łalności statutowej wykonawcy lub

 b) w celu aktywizacji osób mających miejsce zamiesz-
kania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

Powyższe rozwiązanie stanowi ułatwienie dostępu do 
zamówień publicznych bezpośrednio podmiotom ES, 
w tym przypadku organizacjom pozarządowym oraz 
spółdzielniom socjalnym w realizacji gminnego pro-
gramu rewitalizacji. 

Należy mieć jednak na uwadze, że tego rodzaju zamó-
wienia muszą być udzielane w sposób przejrzysty 
i zapewniający równe traktowanie podmiotów zainte-
resowanych wykonaniem zamówienia.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZA-
CJI A ZAMÓWIENIA DLA PODMIOTÓW ES

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
A ZAMÓWIENIA DLA PODMIOTÓW ES
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PRZETARGI A DOLNOŚLĄSKIE PODMIOTY 
EKONOMII SPOŁECZNEJ –PRZECIERAJĄC SZLAKI

PRZETARGI A DOLNOŚLĄSKIE PODMIOTY EKONO-
MII SPOŁECZNEJ –PRZECIERAJĄC SZLAKI

Na potrzeby niniejszej publikacji przeanalizowaliśmy zamówienia udzielone w okresie od 
04.05.2017 r. podmiotom ES (przyjęto tu definicją podmiotów ES zawartą w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS EFRR na lata 2014–2020), korzystając z wyszukiwarki dostęp-
nej na portalu centralnym Bazy Zamówień Publicznych. Wyszukano te zamówienia, gdzie 
zarówno Zamawiający, jak i Wygrywający (podmiot ES) są z terenu województwa dolnoślą-
skiego. Poniżej zestawienie, które obrazuje jakim podmiotom ES udzielone zostały zamówienia, 
kto ich udzielił i jaki był ich przedmiot. 

SAMORZĄD GMINY WROCŁAW–ZAMÓWIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO WRO-
CŁAWIA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY

SAMORZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – ZAMÓWIENIA JEDNOSTKI ORGANI-
ZACYJNEJ POWIATU

Jak wynika z naszej wiedzy trzy poniższe zamówienia publiczne, gdzie Zamawiającym była 
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (Wydział Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego), jednostka organizacyjna Gminy 
Wrocław tj. Wrocławskie Centrum Integracji, zastosowały oraz Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie (powiat oleśnicki) zastosowały klauzulę zastrzeżoną art. 22 ust. 
2 PZP, czyli rozwiązanie, które jest stosowane przez samorządy najrzadziej i to nie tylko 
w skali regionu, ale w skali całego kraju. 

Ponieważ doradzaliśmy Zamawiającym i uczestniczyliśmy w procesie przygotowania dokumen-
tacji zamówień, wspólnie z wrocławskim OWES zamówienia te traktujemy, jako również własny 
sukces. Ponieważ doprowadzenie do zastosowania klauzuli zastrzeżonej i jego finalizacja, 
związana z podpisaniem umowy przez dolnośląskie JST i podmioty ES jest ukoronowaniem 
naszej pracy informacyjno–doradczej. 

ZAMÓWIENIA UDZIELONE PODMIOTOM ES – ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ, W KTÓRYCH ZASTOSO-
WANO KLAUZULĘ ZASTRZEŻONĄ

ZAMÓWIENIA UDZIELONE PODMIOTOM ES – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA 

ZAMÓWIENIA
WYGRYWAJĄCY NUMER REFERENCYJNY

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie

Świadczenie usług pralni-
czych dla potrzeb Powia-
towego Domu Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie

Spółdzielnia 
Socjalna „Pasja”

01/ZP/2018 

(Zastosowana została klauzula 
społeczna zastrzeżona, procedura 
przetargowa konsultowana ze spe-
cjalistami DOPS)

Gmina Wrocław Urząd 
Miejski Wrocławia – 

Wydział Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 
(ZIT WrOF)

Usługa polegająca na przy-
gotowaniu elementów 
kampanii informacyjno – 
promocyjnej oraz publika-
cji i emisji wybranych z nich 
w mediach.

Gmina Wałbrzych–
Zakład Aktywności 

Zawodowej 
Victoria z siedzibą 

w Wałbrzychu

ZP/PN/44/2018/WZF 

(Zastosowana została klauzula 
społeczna zastrzeżona, procedura 
przetargowa konsultowana ze spe-
cjalistami DOPS)

Wrocławskie 
Centrum Integracji

Świadczenie usług caterin-
gowych oraz sukcesywna 
dostawa poczęstunku dla 
beneficjentów Wrocław-
skiego Centrum Integracji

Fundacja Znacznie 
Więcej, jako 
Wykonawca 

oraz Wrocławski 
Zakład Aktywności 

Zawodowej, jako 
Podwykonawca

1/11/2018/ZP 

(Zastosowana została klauzula 
społeczna zastrzeżona, procedura 
przetargowa konsultowana ze spe-
cjalistami DOPS)

ZAMAWIAJĄCY NAZWA ZAMÓWIENIA WYGRYWAJĄCY
NUMER 

REFERENCYJNY

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Narodowe Forum 
Muzyki z siedzibą 

we Wrocławiu 

Dostawa materiałów promocyjnych 
w postaci toreb, T–shirtów oraz magne-
sów na potrzeby Narodowego Forum 
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 

 Data publikacji: 2018–08–22

Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 

PANATO
ZP/PN/33/2018/NFM
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Miasto Jelenia Góra

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 
29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dzien-
nego Domu „SENIOR+” 

Data publikacji: 2018–07–27 

Konsorcjum firm – Lider 
Konsorcjum: PHU MOD 

Daniel Prus z siedzibą 
w Jeleniej Górze, 

Partner Konsorcjum: 
Karkonoska Spółdzielnia 

Socjalna z siedzibą 
w Jeleniej Górze

IZP–Z.271.33.2018

Narodowe Forum 
Muzyki z siedzibą 

we Wrocławiu

Dostawa materiałów promocyjnych dla 
potrzeb wizerunkowych 10. Leo Festiwal

Data publikacji: 2018–05–17

Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 

PANATO z siedzibą 
we Wrocławiu

ZP/ZWR/11/2018/
NFM

Narodowe Forum 
Muzyki z siedzibą 

we Wrocławiu

Dostawa materiałów promocyjnych dla 
potrzeb wizerunkowych Festiwalu Aka-
demia Vivaldiowska 2018

Data publikacji: 2018–03–14

Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 

PANATO z siedzibą 
we Wrocławiu

ZP/PN/8/2018/NFM

Narodowe Forum 
Muzyki z siedzibą 

we Wrocławiu

Dostawa toreb – organizerów na 
stroje koncertowe dla Chóru Chłopię-
cego Narodowego Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego.

Data publikacji: 2018–01–19

Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 

PANATO z siedzibą 
we Wrocławiu

ZP/PN/59/2017/NFM

Narodowe Forum 
Muzyki z siedzibą 

we Wrocławiu

Dostawa gadżetów reklamowych na 
potrzeby 14. Festiwalu Jazztopad

Data publikacji: 2017–11–27

Spółdzielnia Socjalna 
PANATO Sito

ZP/ZOC/8/2017/
NFM

Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej 

w Ostrowinie

Świadczenie usług pralniczych dla 
potrzeb Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie

Data publikacji: 2018–01–20

Spółdzielnia 
Socjalna „Pasja”

01/ZP/2018
 (Zastosowana 

została klauzula 
społeczna 

zastrzeżona, 
procedura 

przetargowa 
konsultowana ze 

specjalistami DOPS)

ZAMAWIAJĄCY NAZWA ZAMÓWIENIA WYGRYWAJĄCY
NUMER 

REFERENCYJNY

SPÓŁDZIELNIE PRACY

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu

Zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych do umowy 
nr TXU/EEDD/417/356/2017 z dnia 
12.01.2018 r. w przedmiocie: "Wykona-
nie remontów nawierzchni bitumicznych, 
kamiennych i betonowych mieszankami 
mineralno – bitumicznymi dróg miejskich 
we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zada-
nie 3 – Krzyki”

Data publikacji: 2018–10–04

Spółdzielnia Pracy 
"AGROBUD" z siedzibą 

we Wrocławiu

TXU/
EEDD/230/2018

Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. 

z siedzibą w Wałbrzychu

Wykonywanie przeglądów technicznych 
przewodów kominowych

Data publikacji: 2018–08–02

Kominiarska Spółdzielnia 
Pracy Święty Florian 

z siedzibą we Wrocławiu
EE–9/2018

Zarząd Zasobu 
Komunalnego z siedzibą 

we Wrocławiu

Okresowa kontrola obiektów budowla-
nych, polegająca na sprawdzeniu stanu 
technicznego przewodów kominowych 
w budynkach zarządzanych przez Zarząd 
Zasobu Komunalnego.

Data publikacji: 2018–07–04

„FLORIAN” Spółdzielnia 
Pracy Usług 

Kominiarskich z siedzibą 
we Wrocławiu

ZZK – 
WP/3400/88/18

Zarząd Zieleni Miejskiej 
z siedzibą we Wrocławiu

Zagospodarowanie terenu skweru 
u zbiegu ulic Ołowiana – Kłośna we Wro-
cławiu – ETAP I i ETAP II

Data publikacji: 2018–06–29

Spółdzielnia Pracy 
AGROBUD z siedzibą 

we Wrocławiu

ZP/PN/14/2018/
DPIR

Gmina Lubin

Przewozów do szkół i oddziałów przed-
szkolnych przy szkołach podstawowych, 
przedszkola i punktu przedszkolnego 
w roku szkolnym

Data publikacji: 2017–09–11

Spółdzielnia Socjalna 
„BŁYSK” z siedzibą 

w Lubinie
OR.271.41.2017
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Spółdzielnia Socjalna
Panato

Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu

Świadczenie usług kominiarskich

Data publikacji: 2018–02–28

Kominiarska Spółdzielnia 
Pracy Święty Florian 

z siedzibą we Wrocławiu
EE–2/2018

Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu

Czyszczenie przewodów kominowych 
w budynkach Gminy Wałbrzych zarzą-
dzanych przez Miejski Zarząd Budynków 
sp. z o.o. w Wałbrzychu

Data publikacji: 2018–01–22

Kominiarska Spółdzielnia 
Pracy Święty Florian 

z siedzibą we Wrocławiu
EE–10/2017

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu

Wykonywanie remontów nawierzchni 
bitumicznych, kamiennych i betonowych 
mieszankami mineralno–bitumicznymi 
dróg miejskich we Wrocławiu na terenie 
dzielnic: Zadanie 1 – Fabryczna, Zadanie 
2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 
4 – Stare Miasto i Śródmieście

Data publikacji: 2018–01–23

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„AGROBUD” z siedzibą 

we Wrocławiu

TXU/
EEDD/302/2017

Zarząd Zasobu 
Komunalnego z siedzibą 

we Wrocławiu

Usługa czyszczenia przewodów komi-
nowych w budynkach stanowiących 
własność Gminy Wrocław, będących 
w zarządzie ZZK.

Data publikacji: 2017–12–29

FLORIAN Spółdzielnia 
Pracy Usług 

Kominiarskich 

ZZK – 
WP/3400/260/17

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu

Zamówienie z wolnej ręki do umowy 
nr TXZ/EEDD/035/30/2017 z dnia 
08.02.2017 r. na wykonywanie remon-
tów nawierzchni bitumicznych, kamien-
nych i  betonowych mieszankami 
mineralno–bitumicznymi dróg miejskich 
we Wrocławiu – Zadanie 2 obszar dziel-
nicy Psie Pole”

Data publikacji: 2017–11–17

Spółdzielnia Pracy 
AGROBUD we 

Wrocławiu

TXU.
EEDD.330/2017

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu

Wykonanie poprawy stanu technicznego 
nawierzchni gruntowej ul. Tunelowej we 
Wrocławiu

Data publikacji: 2017–10–23

Spółdzielnia Pracy 
AGROBUD we 

Wrocławiu

TXU/
EEDD/260/2017

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu

Wykonanie progów zwalniających we 
Wrocławiu zgodnie z opracowanymi pro-
jektami technicznymi organizacji ruchu 
z podziałem na dwa zadania

Data publikacji: 2017–10–11

Spółdzielnia Pracy 
AGROBUD we 

Wrocławiu
TXU/EED/251/2017

Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta 

z siedzibą we Wrocławiu 

Poprawa stanu technicznego nawierzchni 
sięgacza ul. Osobowickiej we Wrocławiu 
(wzdłuż cmentarza).

Data publikacji: 2017–09–13

Spółdzielnia Pracy 
AGROBUD we 

Wrocławiu
TXU/EED/208/2017

Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu

Wykonywanie przeglądów technicznych 
przewodów kominowych

Data publikacji: 2017–08–04

Kominiarska Spółdzielnia 
Pracy Święty Florian 

z siedzibą we Wrocławiu
EE–8/2017
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ZAMAWIAJĄCY NAZWA ZAMÓWIENIA WYGRYWAJĄCY
NUMER 

REFERENCYJNY

ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Gmina Wrocław Urząd 
Miejski Wrocławia

Usługa polegająca na przygotowaniu ele-
mentów kampanii informacyjno – promo-
cyjnej oraz publikacji i emisji wybranych 
z nich w mediach.

Data publikacji: 2018–09–20

Gmina Wałbrzych–
Zakład Aktywności 

Zawodowej Victoria 
z siedzibą w Wałbrzychu

ZP/PN/44/2018/
WZF

(Zastosowana została klauzula 
społeczna zastrzeżona, proce-

dura przetargowa konsultowana 
ze specjalistami DOPS)

FUNDACJE

Zespół Szkół 
z Oddziałami 

Integracyjnymi 
z siedzibą w Bogatyni

Obsługa ratownicza pływalni krytej przy 
szkole podstawowej nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Bogatyni.

Data publikacji: 2018–10–08

Fundacja Woda Służba 
Ratownicza z siedzibą 

we Wrocławiu

GS.2.26.261.
VIII.2018

Wrocławskie 
Centrum Integracji

Świadczenie usług cateringowych oraz 
sukcesywna dostawa poczęstunku dla 
beneficjentów Wrocławskiego Centrum 
Integracji

Data publikacji: 2018–12–06

Fundacja Znacznie Więcej

1/11/2018/ZP
(Zastosowana została 

klauzula społeczna 
zastrzeżona, procedura 

przetargowa konsultowana 
ze specjalistami DOPS)

Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu

Dodatkowe wyposażenie przedszkoli , 
zakup pomocy dydaktycznych w ramach 
realizacji projektu pn.: „Edukacja przed-
szkolna bez barier – upowszechnienie 
i zapewnienie wysokiej jakości edu-
kacji przedszkolnej w Gminie Wro-
cław”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014–2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 
10.1 Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie rów-
nego dostępu do wysokiej jakości edu-
kacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego z podziałem 
na zadania.

Data publikacji: 2018–06–26

Fundacja Sensoria 
z siedzibą we Wrocławiu

Aquapark Polkowice 
– Regionalne Centrum 

Rekreacyjno–
Rehabilitacyjne S.A 

z siedzibą w Polkowicach 

„Świadczenie usług Ratownictwa Wod-
nego oraz Pierwszej Pomocy Przedle-
karskiej w Obiekcie Aquapark Polkowice 
– Regionalne Centrum Rekreacyjno – 
Rehabilitacyjne S.A.”

Data publikacji: 2018–05–23

Fundacja Wodna Służba 
Ratownicza z siedzibą 

we Wrocławiu
615/2018

Powiat Wrocławski 
reprezentowany 

przez Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego

„Dostawa i montaż wyposażenia do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego w Kątach Wrocławskich, ul. 
Drzymały 13, w podziale na 3 Części.”

Data publikacji: 2018–05–15

Fundacja Sensoria 
z siedzibą we Wrocławiu

SP.ZP.272.14.2018.
II.GN
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Regionalne Centrum 
Sportowe Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lubinie

Wykonywanie usług w zakresie ratownic-
twa wodnego na potrzeby Regionalnego 
Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen 
Odkryty w Lubinie e sezonie letnim 2018

Data publikacji: 2018–02–23

Fundacja Tobie Polsko 
Ratownicy z siedzibą 

we Wrocławiu

Miasto Oleśnica

Wyłapywanie i transport bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica 
oraz objęcie ich opieką przed przewiezie-
niem do schroniska w roku 2018.

Data publikacji: 2018–02–23

Fundacja na rzecz 
bezdomnych 

i pokrzywdzonych 
zwierząt „leśnickie Bidy 

z siedzibą w Oleśnicy

ZP/PN/22/2017

Centrum Kształcenia 
Praktycznego z siedzibą 

we Wrocławiu

Usługi edukacyjne, obejmujące prze-
prowadzenie usługi edukacyjnej – 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach objętych 
projektem „Edukacja przedszkolna bez 
barier – upowszechnienie i zapewnienie 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Wrocław”, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014–2020, Oś 10. 
Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 
10.1.2 Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonal-
nego. CPV 80400000–8

Data publikacji: 2018–02–20

Fundacja Sensoria 
z siedzibą we Wrocławiu

9/PN/CKP/2017

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kłodzku 
z siedzibą w Kłodzku

Wyłapywanie i transport bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Miasto Oleśnica 
oraz objęcie ich opieką przed przewiezie-
niem do schroniska w roku 2018.

Data publikacji: 2018–01–19

Fundacja Uniwersytetu 
Medycznego we 

Wrocławiu z siedzibą 
we Wrocławiu

ZP/DTA/33/17

Miasto Jelenia Góra

Opracowanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej przebudowy dróg i ście-
żek leśnych na ścieżki rowerowe MTB 
w Karkonoszach.

Data publikacji: 2017–10–25

Fundacja POMBA 
z siedzibą w Świeradowie 

Zdroju
IZP–Z.271.39.2017

Aquapark Polkowice 
– Regionalne Centrum 

Rekreacyjno 
–Rehabilitacyjne S.A. 

„Świadczenie usług Ratownictwa Wod-
nego i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej 
w obiekcie Aquapark Polkowice – Regio-
nalne Centrum Rekreacyjno – Rehabili-
tacyjne S.A.”

Data publikacji: 2017–08–28

Fundacja Woda Służba 
Ratownicza z siedzibą 

we Wrocławiu

numer sprawy 
2/2017

ZAMAWIAJĄCY NAZWA ZAMÓWIENIA WYGRYWAJĄCY
NUMER 

REFERENCYJNY

SPÓŁDZIELNIE PRACY

Uniwersytet 
Przyrodniczy we 

Wrocławiu

Kompleksowe świadczenie usług ratow-
nictwa wodnego w Krytej Pływalni 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu, przy ul. Chełmońskiego 43a.

Data publikacji: 2018–04–16

DELPHINUS SPOTR 
PROMOTION 

Stowarzyszenie

ROAP0000.272. 
15.2018
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Baseny Miejskie „Termy 
Jakuba” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Oławie

Świadczenie usług w zakresie obsługi 
ratowniczej w kompleksie Baseny Miej-
skie „ Termy Jakuba” w Oławie – w roku 
2018

Data publikacji: 2017–11–30

DELPHINUS 
Sport Promotion 
Stowarzyszenie 

Rekreacyjno – Sportowe 
z siedzibą we Wrocławiu

1/2017

Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość” z siedzibą 

we Wrocławiu

Organizacja widowiska artystycznego: 
„wRock for Freedom 2017 – Dzień Nie-
podległości”.

Data publikacji: 2017–10–16

Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych Nasze 

Miasto Wrocław 
z siedzibą we Wrocławiu

DPR.250.30.2017.
JK

Gmina Milicz

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 
z terenu gminy Milicz do szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych oraz do ośrod-
ków edukacyjnych zapewniających tym 
uczniom realizację obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obo-
wiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 
w okresie od dnia podpisania umowy do 
30 czerwca 2018 roku oraz opieka nad 
uczniami w czasie przewozu w okresie od 
dnia podpisania umowy do 30 czerwca 
2018 roku.

Data publikacji: 2017–09–26

Milickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
z siedzibą w Miliczu

IF.271.27.2017

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy

Świadczenie usług obsługi szatni 
w budynkach Państwowej Wyższej 
S z ko ł y  Z aw o d o w e j  i m .  W i t e l o n a 
w Legnicy.

Data publikacji: 2017–09–25

Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju 

Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” 

z siedzibą w Legnicy

DA.267–06/2017

Akademia Wychowania 
Fizycznego we 

Wrocławiu

Świadczenie usługi ratownictwa wod-
nego w Krytej Pływalni Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu.

Data publikacji: 2017–09–04

Stowarzyszenie 
rekreacyjno–sportowe 

DELPHINUS SPORT 
PROMOTION z siedzibą 

we Wrocławiu 

KZ–17/2017

Gmina Dzierżoniów

Zadanie nr 1 Dowóz i odwóz wraz 
z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do 
przedszkoli i szkół prowadzonych przez 
gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 
2017/2018 Zadanie nr 2 Dowóz i odwóz 
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 
Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki 
do/z: CZĘŚĆ I – Zespołu Niepublicz-
nych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; 
CZĘŚĆ II – Centrum Rehabilitacji i Neu-
ropsychiatrii w Mikoszowie; CZĘŚĆ III 
– Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego w Piławie Górnej.

Data publikacji: 2017–09–04

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom PRYZMAT 
z siedzibą w Bielawie

IR.271.19.2017

Gmina Krośnice

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 
z terenu gminy Krośnice do szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz do 
ośrodków edukacyjnych działających na 
terenie gminy Milicz zapewniających tym 
uczniom realizację obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obo-
wiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 
w okresie od 01 września 2017 do 30 
czerwca 2018 roku

Data publikacji: 2017–10–25

Milickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
z siedzibą w Miliczu
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MIEĆ SAMORZĄDOWE PODMIOTY ES I WSPÓŁPRACOWAĆ  
Z INNYMI – TRUDNA SZTUKA KOOPERATYWY 

MIEĆ SAMORZĄDOWE PODMIOTY ES I WSPÓŁPRACOWAĆ  
Z INNYMI – TRUDNA SZTUKA KOOPERATYWY 

IN–HOUSE – MOCNY ARGUMENT „ZA”

Społecznie odpowiedzialne samorządy, to przede wszystkim takie, które widzą sens i korzyści 
w powoływaniu własnych podmiotów ES. Jeśli aspekt społeczny tego typu przedsięwzięć jest 
dla nas oczywisty, niech drugim argumentem „za” będzie aspekt ekonomiczny, wynikający np. 
z możliwości korzystania z mechanizmu in–house. 

Poza terenem Dolnego Śląska podczas organizowanych wizyt studyjnych oglądaliśmy przy-
kłady świetnie prosperujących podmiotów ES, m.in. spółdzielni socjalnych założonych przez 
JST, ale też spółdzielni „mieszanych” osób prawnych np. JST i organizacja pozarządowa (chociaż 
przy tym modelu nie mamy możliwości korzystania z in–house). Są to często prężnie prosperu-
jące przedsiębiorstwa społeczne, które stają się prawdziwą „perełką” i wizytówką społecznie 
odpowiedzialnych samorządów.

IN–HOUSE 
– MOCNY ARGU-
MENT „ZA”

TRZY WARUNKI IN–HOUSE

Art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP

„zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, 
osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki”: 

 
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, spra-
wuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad 
własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

 X w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele 
wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawi-
ciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,

 X uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne 
oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,

 X kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 
sprawujących nad nią kontrolę,

 
 
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 
powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne 
osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,

 
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

Wrocławski Zakład
Aktywności Zawodowej
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Pomimo, że zamówienia „in–house” udzielane są w trybie zamówień z wolnej ręki, to są one 
poddawane kontroli i niezbędne jest dopełnienie m.in. obowiązków informacyjnych wymie-
nionych w ustawie PZP. 

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują samorządowe podmioty ES, takie jak centra integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej (wymienione w dalszej części publikacji) prowa-
dzące działalność usługowo – wytwórczą, to w nich aktualnie dostrzegamy największy poten-
cjał w realizacji zamówień zlecanych przez JST. Oprócz tego działają również kluby integracji 
społecznej i warsztaty terapii zajęciowej. 

Jednak na inicjatywę, na realizację, której czekamy i zachęcamy dolnośląskie samorządy do 
przemyślenia tematu – jest spółdzielnia socjalna powołana przez minimum dwie jednostki 
samorządu terytorialnego. Mogą być one tworzone przez gminy, powiaty, województwo (w 
dowolnej konfiguracji). Oprócz korzyści społecznych (podobnie jak przy innych podmiotach 
ES), które przyświecają idei przedsiębiorczości społecznej, ta forma prawna również może 
korzystać z przywilejów in–house. Tego rodzaju spółdzielnie socjalne zajmują się np.

 X wykonywaniem usług porządkowych w budynkach użyteczności publicznej (oraz ich oto-
czeniu) 

 X sprzątaniem parków, skwerów, ogrodów, działek, cmentarzy, odśnieżaniem
 X pracami nawierzchniowymi, remontowo–budowlanymi
 X usługami komunalnymi (np. sortowanie odpadów) 
 X utrzymaniem zieleni gminnej (koszenie, nasadzenia zieleni)
 X świadczeniem usług transportowych, dowozu (np. osób niepełnosprawnych)
 X świadczeniem usług opiekuńczych (osoby zależne)
 X usługami cateringowymi i gastronomią (w tym prowadzeniem stołówek np. szkolnych, 

jadłodajni np. dla osób potrzebujących)
 X obsługą parkingów, gminnych placów
 X usługami turystycznymi 

 
Właściwie katalog tych usług sprowadza się do realizacji usług użyteczności publicznej. Co 
ważne, jeżeli mamy na swoim lub sąsiedzkim terenie inne podmioty ES, możemy kierować do 
pracy w tego rodzaju spółdzielni osoby zagrożone wykluczeniem społecznym po ich uprzednim 
przygotowaniu (np. reintegracji społeczno–zawodowej) – tu rola np. klubów i centrów integracji 
społecznej, ale również powiatowych urzędów pracy. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OSÓB PRAWNYCH

Założona przez dwie jednostki samorządu terytorialnego. JST może dokonać powierzenia 
wykonywanych zadań publicznych własnej jednostce organizacyjnej (spółdzielni) z pominię-
ciem procedury przetargowej, jeśli spełnione są dwa podstawowe warunki:

I. JST będą sprawowały pełną kontrolę nad spółdzielnią

II. spółdzielnia będzie wykonywała swoją działalność w zasadniczej część 
na rzecz tych jednostek

DZIAŁALNOŚĆ DOLNOŚLĄSKICH SAMORZĄDOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII 
SPOŁECZNEJ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO–WYTWÓRCZĄ

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, samorządowy zakład budżetowy 
Gminy Bystrzyca Kłodzka. Centrum świadczy m.in. usługi: krawieckie, stolarskie, porządkowe, 
ogrodnicze. 

GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, samorządowy zakład budże-
towy Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Centrum świadczy m.in. usługi: stolarskie i ogrodniczo 
–porządkowe.

GMINA WIEJSKA KŁODZKO

Centrum Integracji Społecznej Gminy Wiejskiej Kłodzko, samorządowy zakład budżetowy 
Gminy Wiejskiej Kłodzko. Centrum świadczy m.in. usługi: remontowe, porządkowe, krawieckie 
(produkcja i sprzedaż drobnej galanterii, poduszek ekologicznych).
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GMINA MIASTO WROCŁAW

Wrocławskie Centrum Integracji, jednostka budżetowa Gminy Wrocław. Centrum realizuje 
m.in. usługi gospodarcze w lokalach zajmowanych przez mieszkańców Wrocławia korzysta-
jących z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania tj. podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zakres świadczonych usług gospodarczych obejmuje 
comiesięczne sprzątanie mieszkań (wycieranie mebli, układanie rzeczy w szafach i szafkach, 
pranie i zmianę pościeli, odkurzanie, mycie podłóg, mycie okien, pranie i wieszanie firanek, 
pranie koców, narzut, kołder, poduszek, dywanów). 

Wrocławskie Centrum Integracji realizuje również zadanie własne gminy pn. Wrocławski 
Opiekun Dzienny (cel: umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci 
w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna). Godną uwagi inicjatywą 
jest działanie pn. “Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości 
Naprawczej”. Projekt powstał z inicjatywy Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej 
Readaptacji i Pomocy Skazanym. Liderami projektu są Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia i Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w których imieniu zadanie realizują 
odpowiednio: Wrocławskie Centrum Integracji i kuratorska służba sądowa okręgu wrocław-
skiego.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej zakład budżetowy Gminy Wrocław, reali-
zuje usługi cateringowe i gastronomiczne, poligraficzne i ogrodnicze m.in. na rzecz Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, jego jednostek organizacyjnych (in–house dla tych jednostek, Gminy 
Wrocław, które nie maja osobowości prawnej) oraz innych dolnośląskich Zamawiających z sek-
tora JST (w ramach udzielonych zamówień publicznych). Zakład realizuje również działalność 
skierowaną do klienta indywidualnego: organizacja (sala, catering) imprez okolicznościowych, 
prowadzenie stołówki i codzienna sprzedaż obiadów. 

GMINA MIASTO WAŁBRZYCH

Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA”, samorządowy zakład budżetowy Gminy Wał-
brzych, realizuje usługi m.in. z zakresu: callcenter, poligrafii, niszczenia i digitalizacji dokumen-
tów, archiwizacji. 

KOOPERACJA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
Przy realizacji zamówień publicznych bardzo często podmioty ES nie mają wystarczającego 
potencjału i doświadczenia, aby ubiegać się samodzielnie o zamówienia publiczne. W ramach 
działań koordynacji ekonomii społecznej, podejmujemy m.in. temat klastrowania PES/PS, 
zwykle klastrowania pod kątem branż. Przygotowujemy podmioty do realizacji wspólnych 
zamówień, zapoznajemy z zagadnieniami tworzenia konsorcjów i podwykonawstwa w zamó-
wieniach publicznych. Co prawda pierwsze sukcesy mamy już za sobą – mowa o jednym 
z zamówień z klauzulą zastrzeżoną, gdzie wykonawcą jest fundacja, a podwykonawcą zakład 
aktywności zawodowej. Niemniej jednak jest to proces dość trudny i wymagający od wszyst-
kich interesariuszy (tj. JST, PES/PS, DOPS, OWES) otwartości, zaufania, zaangażowania 
i dobrej komunikacji. 

Centum Integracji Społecznej
Gminy Kłodzko

KOOPERACJA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO

POWIAT ZŁOTORYJSKI

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, jego założycielem jest Powiat Złotoryjski. 

Zakład produkuje zaczepy do bombek choinkowych, świadczy usługi poligraficzne, druku 
off–setowego, reklamy wizualnej, nadruków na przedmiotach i odzieży. Zakład Aktywności 
Zawodowej świadczy również usługi rehabilitacyjne.
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MODEL FUNKCJONOWANIA WŁASNEJ BAZY 
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
KOOPERATYWA DWÓCH GMIN (NAJLEPIEJ SĄSIEDNICH) I WSPÓŁPRACA 
FINANSOWA Z INNYMI PODMIOTAMI  , W TYM PODMIOTAMI ES

INNE PES, W TYM NGO

 X stowarzyszenia
 X fundacje
 X związki wyznaniowe/kościelne
 X spółki non–profit
 X przedsiębiorstwa społeczne
 X ZPCH
 X spółdzielnie pracy, inwalidów

SAMORZĄD 
GMINY A

ZAZ
SAMORZĄDOWY GMINY B

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
OSÓB PRAWNYCH

np. dwóch NGO, zatrudnia 
osoby niepełnosprawne

– działalność komercyjna np. 
konfekcjonowanie wyrobów, 
współpraca biznesowa z ZAZ

WTZ DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU GMIN A I B

prowadzone np. przez NGO

SAMORZĄD 
GMINY B

GMINY A I B
WSPÓŁPRACUJĄ FINANSOWO 

( z a m ó w i e n i a  p o d p r o g o w e , 
PZP/klauzule społczne, ustawa 
o pożytku publicznym)

IN–HOUSE

ŚWIADCZY USŁUGI

np. catering (klienci M
OPS, 

catering przedszkolny)

Biznes / otwarty rynek pracy
 X  uczestnicy CIS, innych podmiotów reintegracyjnych, 

spółdzielni socjalnych powracają na otwarty rynek 
pracy

 X zlecanie, zakupy u PES
 X partnerstwo publiczno–prywatne
 X wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienie i rozwoju 

loklanego

PES–biznes–samorząd

CIS
SAMORZĄDOWY GMINY A
– działalność usługowo–wytwórcza
– reintegracja społeczno–zawodowa

(Możliwość refundacji przez gminę 
B kosztów uczestnictwa w CIS swo-
ich mieszkańców)

KIS
SAMORZĄDOWY GMINY A
aktywizacja, etap przed CIS

SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA

ZAŁOŻONA PRZEZ GMINY A I B

Wszystkie Instytucje, zwłaszcza samo-
rząd, powiat, PUP, OPS–y, jednostki 
organizacyjne kooperują ze sobą. Lokalny 
biznes też jest włączony

 X więcej pieniędzy w budżetach gmin
 X mniejsze bezrobocie
 X większe zatrudnienie np. osób niepełno-

sprawnych
 X sektor podmiotów ES jako stabilny praco-

dawca
 X ROZWÓJ LOKALNY

IN–HOUSE

ŚWIADCZY USŁUGI

ŚWIADCZY USŁUGI

IN–HOUSE
min. 90% zamówień z gminy

np. pielęgnacja terenów 

zielonych (parki, skwery)

np. prace konserwatorskie, 
remontowo–budowlane
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SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY WROCŁAW

 
Przełomowym wydarzeniem dla dolnośląskiej ekonomii społecznej jest przyjęcie przez Pre-
zydenta Wrocławia (zarządzenie nr 10640/18 z dnia 8 października 2018 r.) Lokalnego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia. Wrocławski LPRES jest pro-
gramem współpracy miasta Wrocław z podmiotami ES w zakresie realizacji usług użyteczności 
publicznej, a jego cel wpisuje się w Strategię Wrocław 2030. W opisie przesłanek realizacji 
programu znajdziemy informację, iż „program jest wyrazem polityki społecznie odpowie-
dzialnego samorządu, w szczególności kładzie nacisk na wdrażanie klauzul społecznych 
w zadaniach zlecanych przez Urząd Miejski Wrocławia w trybie zamówień publicznych”. 
Do spodziewanych korzyści z realizacji Programu należą:  

 X wzrost zatrudnienia wśród bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej

 X lepsza redystrybucja podatków z tytułu PIT i CIT 
 X zmniejszenie świadczeń pomocy społecznej wypłacanych osobom długotrwale bezrobot-

nym 
 X poprawa funkcjonowania grup defaworyzowanych na rynku pracy 
 X promocja przedsiębiorców, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób spo-

łecznie marginalizowanych
 X zwiększenia stabilności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

 
Natomiast wskazane źródła finansowania programu to: budżet Gminy Wrocław (środki 
przeznaczone na zlecanie zadań publicznych, Fundusz Pracy, państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, środków prywatnych (w tym środków własnych 
PES). 

Koordynacja prac w ramach wdrażania LPRES powierzona została Departamentowi Spraw Spo-
łecznych, sprawozdanie roczne z jego wdrażania będzie przedłożone Prezydentowi Wrocławia. 
 

KONKLUZJA
Szanowni Państwo, Czytelnicy niniejszej publikacji

Zamiast zakończenia i uzasadniania po raz kolejny sensu społecznego i ekonomicznego zaan-
gażowania się we wsparcie i rozwój lokalnej ekonomii społecznej zapraszamy do osobistego 
kontaktu z kadrą Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz dolnośląskich Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zachęcamy także do uczestnictwa w prowadzonych przez nas 
inicjatywach na rzecz dolnośląskiej ekonomii społecznej.

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Trzebnicka 42/44, 50–230 Wrocław,  
sekretariat tel./fax. (71) 770–42–20,  
e–mail: dops@dops.wroc.pl  
www.dops.wroc.pl, www.kupujespolecznie.pl,  
facebook: dolnośląska ekonomia społeczna

Spódzielnia Socjalna
„Szklany Świat Bombki”

KONKLUZJA
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OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  
 
SUBREGION WAŁBRZYSKI

 X powiaty objęte wsparciem: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, 
miasto Wałbrzych

 
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Forum Aktywności 
Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Klub Integracji Społecznej
w Wabrzychu

Dane kontaktowe: 

Lider: Forum Aktywności Lokalnej  
ul. Ludowa 1 c  
58–304 Wałbrzych  
II piętro, pokoje: 219, 220 i 221 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00. – 16.00 
tel./fax: 74 848 01 00  
adres e–mail: biuro@dowes.pl  
strona internetowa: www.forumwalbrzyskie.hb.pl ; www.dowes.pl  
 
Partner: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  
Siedziba główna: ul. Beethovena 1–2 pok. 26  
58–300 Wałbrzych  
tel./fax: 74 647 88 90  
adres e–mail: fres@fres.org.pl  
strona internetowa: www.fres.org.pl 

Więcej informacji i oferta OWES: www.dowes.pl 

Fundacja
Wałbrzych 2000

6564



 
SUBREGION LEGNICKO–GŁOGOWSKI I JELENIOGÓRSKI 

 X powiaty objęte wsparciem w subregionie legnicko–głogowskim: głogowski, górowski, 
legnicki, lubiński, polkowicki i m. Legnica 

 X powiaty objęte wsparciem w subregionie jeleniogórskim: bolesławiecki, jaworski, jelenio-
górskiego, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski)

 
Legnicko– głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego. 
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Zakład Aktywności Zawodowej 
Rosa

Dane kontaktowe: 

Lider: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Kościuszki 25/1, 59–220 Legnica  
tel./fax.: 76 862 58 25  
adres e–mail: lsio@lsio.org.pl  
strona internetowa: www.lsio.org.pl  
od poniedziałku do piątki w godz. 8:00–16:00 

Partner: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego  
ul. Muzealna 9A/2  
58–500 Jelenia Góra  
tel. 690 095 540  
adres e–mail: kontakt@sirr.pl  
strona internetowa: www.sirr.pl/instytut  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 

Więcej informacji subregion legnicko–głogowski  
i oferta OWES: www.lgowes.lsio.org.pl 

Więcej informacji subregion jeleniogórski i oferta OWES: www.owes.sirr.pl 
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Fundacja
Znacznie Więcej

 
SUBREGION WROCŁAWSKI 

 X powiaty objęte wsparciem: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebicki, wołowski, 
wrocławski, m. Wrocław

 
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowym w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. 

Dane kontaktowe: 

Lider: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Siedziba Główna we 
Wrocławiu  
Biuro projektu: Mennicza 1, Wrocław  
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00. – 16.00  
tel.: 71 796 30 00  
adres e–mail: dowes@rcwip.pl, opis  
 
Partner: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95  
50–016 Wrocław  
tel. 71 78 99 215  
fax. 71 78 99 214  
Więcej informacji i oferta OWES: www.przesiebiorczoscspoleczna.pl

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy (PFP)

Powstał z inicjatywy dolnośląskich organizacji pozarządowych w 2012 roku w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tej chwili PFP prowadzi Regionalne Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej 
oraz Forum Aktywności Lokalnej. 

W latach 2012–2017 PFP udzielił ponad 50 pożyczek organizacjom pozarządowym i spół-
dzielniom socjalnym z Dolnego Śląska oraz takim, które realizują przedsięwzięcia na Dolnym 
Śląsku na kwotę ponad 1,6 mln złotych.

 
PFP udziela pożyczek podmiotom ekonomii społecznej na:

 X płynność projektową
 X uruchomienie, rozwój działalność gospodarczej i odpłatnej

 
 
Oprócz pożyczek podmioty mogą uzyskać wsparcie w zakresie zarządzania finansami, tzw. 
wsparcie okołofunduszowe.

Więcej informacji w zakładce PFP na www.rcwip.pl 
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Projekt graficzny oraz wydruk: Spółdzielnia PANATO

Fotografie: 
str. 21, 28, 29, 30, 37,47, 54, 59, 63 fot. © Krzysztof Orłowski (Studio 91)
str. 37 fot. © Spółdzielnia Socjalna Błysk
str. 27, 31, 32, 33, 38, 39,40, 41, 64, 66, 68 fot. © Marcin Trzpiot (Pralnia Makerspace Soko-
łowsko Spółdzielnia Socjalna)

Ikonki: Designed by Freepik and distributed by Flaticon

Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Opracowanie: Marta Lebiecka, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Korekta merytoryczna: Izabela Łuków, Magdalena Macura, Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo-
łecznej

Informacja: przykłady zamówień z zastosowaniem aspektów społecznych/klauzul społecznych, które 
wskazujemy w niniejszej publikacji mają charakter jedynie poglądowy i zastosowanie podobnych 
rozwiązań powinno być każdorazowo przeanalizowane przez JST. 

Publikacja bezpłatna 

Grudzień 2018

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Prioryte-
towa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Skorzystaj z internetowego 
katalogu społecznych dostawców 
i znajdź produkt lub usługę, których 
wartość jest znacznie większa 
niż cena na etykiecie.

kupujespolecznie.pl
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