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Ekonomia spo eczna w dokumentach strategicznych 

W 2017 r. w ponad po owie obowi zuj cych strategii rozwoju lokalnego lub regionalnego by a 
obecna problematyka ekonomii spo ecznej, a blisko 1/5 JST by a za o ycielem podmiotów 
ekonomii spo ecznej.  
Wspó prac  z O rodkami Wsparcia Ekonomii Spo ecznej deklarowa o 28,2% urz dów samo- 
rz dowych, w tym wszystkie urz dy marsza kowskie.  
JST przeznaczy y w 2017 r. 486,7 mln z  na realizacj  projektów w ramach bud etów 
obywatelskich. 

 
 

Ponad po owa jednostek samorz du terytorialnego, które w 2017 r. posiada y obowi zu-
j c  strategi  rozwoju, uwzgl dni a w niej zagadnienia zwi zane z rozwojem ekonomii 
spo ecznej (53,1%). Na szczeblu wojewódzkim wszystkie urz dy marsza kowskie wskaza-
y, e na ich terenie obowi zuje strategia rozwoju, w której jednocze nie poruszono 

tematyk  rozwoju ekonomii spo ecznej. Strategie rozwoju mia y równie  wszystkie mia-
sta na prawach powiatu, a w ponad 3/4 z nich uwzgl dniono zagadnienia dotycz ce 
ekonomii spo ecznej. Strategie rozwoju lokalnego rzadziej obowi zywa y w pozosta ych 
miastach i gminach oraz w powiatach (odpowiednio 84,8% i 83,9% ogó u tych JST). 
Istotnie rzadziej odnosi y si  one równie  do tematyki ekonomii spo ecznej. 
 
Wykres 1. Odsetek jednostek samorz du terytorialnego posiadaj cych strategi  rozwoju obowi zuj c  w 2017 r., 
w której uwzgl dniono zagadnienia zwi zane z rozwojem ekonomii spo ecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla porównania w strategiach rozwoju lokalnego JST cz ciej uwzgl dnia y zagadnienia 
zwi zane z aktywizacj  mieszka ców (86,9% ogó u JST) lub wspó prac  z organizacjami 
pozarz dowymi (82,4%), rzadziej natomiast pojawia a si  tematyka stosowania spo ecz-
nie odpowiedzialnych zamówie  publicznych (20,7%).  
 
W 2017 r. 3,3% jednostek samorz du terytorialnego posiada o obowi zuj cy program 
rozwoju ekonomii spo ecznej. Dokument taki obowi zywa  przede wszystkim na szczeblu 
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wojewódzkim – regionalny program rozwoju ekonomii spo ecznej funkcjonowa  we 
wszystkich województwach. Rzadko natomiast program w tym obszarze posiada y jed-
nostki pozosta ych szczebli. Lokalny program rozwoju ekonomii spo ecznej obowi zywa  
w 2,2% urz dów miast i gmin oraz w 6,3% urz dów miast na prawach powiatów.  
 
Wykres 2. Odsetek jednostek samorz du terytorialnego, w których obowi zywa  program rozwoju ekonomii 
spo ecznej w 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obowi zuj ce programy rozwoju ekonomii spo ecznej w wi kszo ci przypadków przed 
uchwaleniem by y poddane konsultacjom spo ecznym (70,3% JST, które posiada y pro-
gram rozwoju ekonomii spo ecznej).  
 
 

Prowadzenie podmiotów ekonomii spo ecznej  
 
Wed ug deklaracji jednostek samorz du terytorialnego 18,7% z nich by o za o ycielem 
podmiotów ekonomii spo ecznej, które funkcjonowa y na koniec 2017 r. Najwy szy 
udzia  za o ycieli podmiotów ekonomii spo ecznej odnotowano w ród urz dów miast na 
prawach powiatu (66,7%), a najni szy w ród urz dów marsza kowskich (12,5%). Ponadto 
co najmniej jeden PES za o y o 26,6% starostw powiatowych i 16,4% urz dów miast  
i gmin, w tym 39% gmin miejskich. W wi kszo ci przypadków JST by y za o ycielem jed-
nego rodzaju PES (79,2% JST, które za o y y PES), rzadziej dwóch (18,2%). 
 
Wykres 3. Odsetek jednostek samorz du terytorialnego b d cych za o ycielem podmiotów ekonomii spo ecz-
nej funkcjonuj cych na dzie  31.12.2017 r. wed ug rodzaju PES 
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Najcz ciej zak adano jednostki reintegracyjne (14,1%), w tym kluby integracji spo ecz-
nej (6,9%) i warsztaty terapii zaj ciowej (5,4%). Co najmniej jedn  spó dzielni  socjaln  
za o y o 6,9% jednostek samorz du terytorialnego. Natomiast pojedyncze JST by y za o-
ycielem spó ek non-profit (0,4%). 

 
Na koniec 2017 r. funkcjonowa o cznie 0,7 tys. PES za o onych przez jednostki samo-
rz du terytorialnego, z czego 15,8% to by y podmioty, które powsta y w 2017 r. 
 
 

Wspó praca z O rodkami Wsparcia Ekonomii Spo ecznej  
 
W 2017 r. z O rodkami Wsparcia Ekonomii Spo ecznej wspó pracowa o 28,2% jednostek 
samorz du terytorialnego. Wspó prac  z co najmniej jednym OWES wykaza y wszystkie 
urz dy marsza kowskie oraz 74,6% urz dów miast na prawach powiatu. Najni szy udzia  
JST wspó pracuj cych z O rodkami Wsparcia Ekonomii Spo ecznej wyst pi  w ród urz -
dów miast i gmin (24,5%), w tym gmin wiejskich (19,7%).  
 
Wspó praca ta opiera a si  g ównie na udziale przedstawicieli JST w szkoleniach, spot- 
kaniach organizowanych przez OWES (71,8% wspó pracuj cych JST) lub na wymianie 
informacji o planowanych kierunkach dzia alno ci (69,4%). Rzadziej natomiast jednostki 
samorz du terytorialnego wspó dzia a y z OWES przy organizacji wydarze  s u cych 
rozwojowi ekonomii spo ecznej (42,9%). Z kolei w 27,5% przypadków przedstawiciele 
OWES brali udzia  w szkoleniach organizowanych przez JST, a w 17,7% w pracach zespo-
ów lub grup roboczych powo anych w JST. 

 
Wykres 4. Odsetek jednostek samorz du terytorialnego wspó pracuj cych z co najmniej jednym O rodkiem 
Wsparcia Ekonomii Spo ecznej w 2017 r. 

 
Prawie wszystkie JST, które zadeklarowa y wspó prac  z OWES w 2017 r., oceni y j   
bardzo dobrze lub raczej dobrze (98,9%). Zbli one oceny odnotowano we wszystkich 
rodzajach JST. 

28,2

24,5

74,6

44,1

100,0

0% 100%

OGÓ EM

urz dy miast i gmin

urz dy miast na prawach powiatu

starostwa powiatowe

urz dy marsza kowskie



 

6 

Sposób realizacji us ug spo ecznych i rozwoju lokalnego  
 
Jednostki samorz du terytorialnego realizowa y us ugi spo eczne i rozwoju lokalnego  
w sposób zró nicowany. W pierwszej kolejno ci JST wiadczy y te us ugi samodzielnie,  
w tym przez podleg e jednostki organizacyjne. W taki sposób najwi cej JST wiadczy o us ugi 
z zakresu pomocy spo ecznej (90,2%), a nast pnie z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zast pczej (76,8%) lub ochrony rodowiska i przyrody, gospodarki wodnej (70,4%).  
 
Kolejnym sposobem realizacji us ug spo ecznych i rozwoju lokalnego by o zlecanie zada  
w trybach ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. W ten sposób 
ponad po owa JST zleca a zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa 
(53,1%), rzadziej z kultury oraz ochrony zabytków (27,7%), wspierania osób niepe no-
sprawnych (22,4%) lub pomocy spo ecznej (22,0%). Z trybów ustawy o dzia alno ci po-
ytku publicznego i o wolontariacie cz ciej korzysta y urz dy miast na prawach powiatu 

oraz urz dy marsza kowskie – na przyk ad 87,3% urz dów miast na prawach powiatu 
oraz 68,8% urz dów marsza kowskich zleca o w ten sposób zadania z zakresu pomocy 
spo ecznej, podczas gdy w ród urz dów miast i gmin odsetek ten wyniós  17,1%. 
 
Zamówienia publiczne w trybie ustawy Prawo Zamówie  Publicznych (PZP) by y rzadziej 
stosowanym sposobem zlecania us ug spo ecznych i rozwoju lokalnego. Z PZP korzysta-
no przede wszystkim w zakresie zada  z ochrony rodowiska i przyrody, gospodarki 
wodnej (18,7%) lub rewitalizacji (10,1%). Tryb ten cz ciej wykorzystywa y urz dy miast 
na prawach powiatu lub urz dy marsza kowskie ni  pozosta e rodzaje JST – szczególnie 
do zada  z zakresu kultury oraz ochrony zabytków, kultury fizycznej, turystyki, krajo-
znawstwa, pomocy spo ecznej, wspierania osób niepe nosprawnych. W przypadku 
ochrony rodowiska i przyrody, gospodarki wodnej oraz rewitalizacji relatywnie cz sto 
po ten tryb zlecania us ug si ga y równie  urz dy miast i gmin. 
 
Poza ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz Prawem Zamó-
wie  Publicznych, jednostki samorz du terytorialnego mog  zleca  realizacj  us ug spo-
ecznych i rozwoju lokalnego w odr bnym trybie (np. ustawy o systemie o wiaty, ustawy 

o sporcie, ustawy o ochronie przeciwpo arowej, ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami). W taki sposób JST realizowa y zadania z zakresu kultury fizycznej, tury-
styki, krajoznawstwa (11,7%), kultury oraz ochrony zabytków (10,1%) lub ochrony zdro-
wia (9,2%). Tryb ten wybiera y przede wszystkim urz dy miast na prawach powiatu, 
ewentualnie urz dy marsza kowskie. 
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Tabela 1.  Sposób realizacji wybranych us ug spo ecznych i rozwoju lokalnego wed ug rodzaju jednostki samo-
rz du terytorialnego w 2017 r. (w %) 

Wyszczególnienie Ogó em Urz dy miast  
i gmin  

Urz dy miast  
na prawach  

powiatu  

Starostwa 
powiatowe 

Urz dy  
marsza -
kowskie 

POMOC SPO ECZNA 

samodzielnie 90,2 91,1 95,2 82,9 81,3 

w trybach ustawy odppiwa  22,0 17,1 87,3 43,8 68,8 

w trybie ustawy PZP 8,7 8,2 34,9 6,9 12,5 

w odr bnym trybie 6,5 6,1 17,5 6,9 6,3 

ZATRUDNIENIE SOCJALNE 

samodzielnie 18,2 17,8 44,4 15,5 18,8 

w trybach ustawy odppiwa  1,4 1,0 15,9 1,0 6,3 

w trybie ustawy PZP 0,6 0,5 1,6 0,7 6,3 

w odr bnym trybie 2,8 2,8 6,3 1,6 6,3 

OPIEKA NAD DZIE MI DO LAT 3 

samodzielnie 20,7 20,7 81,0 7,9 18,8 

w trybach ustawy odppiwa  2,1 1,6 22,2 1,6 12,5 

w trybie ustawy PZP 0,8 0,6 4,8 0,7 12,5 

w odr bnym trybie 4,0 3,8 23,8 1,3 6,3 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZAST PCZEJ 

samodzielnie 76,8 75,4 93,7 83,9 81,3 

w trybach ustawy odppiwa  8,9 5,0 68,3 23,4 81,3 

w trybie ustawy PZP 2,2 1,4 9,5 6,9 12,5 

w odr bnym trybie 4,8 4,4 7,9 6,3 18,8 

KSZTA CENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA 

samodzielnie 67,5 68,5 77,8 59,5 37,5 

w trybach ustawy odppiwa  9,9 8,9 39,7 10,9 18,8 

w trybie ustawy PZP 3,9 3,6 15,9 3,6 6,3 

w odr bnym trybie 5,9 5,7 15,9 5,9 0,0 

OCHRONA ZDROWIA 

samodzielnie 48,8 46,1 79,4 62,2 62,5 

w trybach ustawy odppiwa  18,7 15,7 66,7 28,9 81,3 

w trybie ustawy PZP 3,6 3,4 9,5 3,3 12,5 

w odr bnym trybie 9,2 8,2 46,0 9,2 6,3 

WSPIERANIE OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 

samodzielnie 58,3 54,1 88,9 83,9 68,8 

w trybach ustawy odppiwa  22,4 18,0 81,0 40,1 93,8 

w trybie ustawy PZP 3,3 2,6 19,0 5,6 12,5 
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Wyszczególnienie Ogó em Urz dy miast  
i gmin  

Urz dy miast  
na prawach  

powiatu  

Starostwa 
powiatowe 

Urz dy  
marsza -
kowskie 

w odr bnym trybie 6,0 4,2 36,5 12,5 18,8 

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

samodzielnie 69,0 69,9 81,0 60,5 50,0 

w trybach ustawy odppiwa  27,7 24,0 76,2 42,8 87,5 

w trybie ustawy PZP 7,3 6,9 31,7 4,3 25,0 

w odr bnym trybie 10,1 9,0 34,9 11,8 37,5 

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA, KRAJOZNAWSTWO 

samodzielnie 68,2 68,6 79,4 64,8 37,5 

w trybach ustawy odppiwa  53,1 52,0 82,5 53,9 81,3 

w trybie ustawy PZP 5,5 5,1 27,0 3,9 18,8 

w odr bnym trybie 11,7 12,0 27,0 6,6 6,3 

OCHRONA RODOWISKA I PRZYRODY, GOSPODARKA WODNA 

samodzielnie 70,4 70,9 79,4 65,5 50,0 

w trybach ustawy odppiwa  7,6 5,8 42,9 12,5 37,5 

w trybie ustawy PZP 18,7 19,2 46,0 9,5 25,0 

w odr bnym trybie 8,6 8,2 28,6 6,9 18,8 

REWITALIZACJA 

samodzielnie 36,8 39,8 73,0 6,3 37,5 

w trybach ustawy odppiwa  2,1 1,5 30,2 0,0 12,5 

w trybie ustawy PZP 10,1 10,5 34,9 2,3 6,3 

w odr bnym trybie 4,0 4,1 12,7 1,3 6,3 
a  Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
Stosowanie aspektów spo ecznych  
w zamówieniach publicznych  
 
Instytucje publiczne zamawiaj c dobra i us ugi mog  stosowa  klauzule zastrze one lub 
aspekty spo eczne przewidziane m.in. w Prawie Zamówie  Publicznych, przyczyniaj c si  
tym samym do realizacji celów polityki spo ecznej i rozwoju ekonomii spo ecznej.  
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Tabela 2.  Stosowanie klauzul zastrze onych i aspektów spo ecznych w zamówieniach publicznych wed ug 
rodzaju jednostki samorz du terytorialnego w 2017 r. (w %) 

Wyszczególnienie Ogó em 
Urz dy 
miast  
i gmin  

Urz dy 
miast na 
prawach 
powiatu  

Starostwa 
powiatowe 

Urz dy 
marsza -
kowskie 

Stosowanie w zamówieniach publicznych o szacunkowej warto ci przekraczaj cej kwot  30 tys. euro: 

klauzuli zastrze onej dla podmiotów,  
których dzia alno  obejmuje spo eczn   
i zawodow  integracj  osób b d cych  
cz onkami grup spo ecznie marginalizowa-
nych, w tym zak adów pracy chronionej  
(art. 22 ust. 2 PZP) 

3,7 3,5 4,8 2,7 50,0 

klauzuli zastrze onej dla zamówie  na 
us ugi zdrowotne, spo eczne oraz  
kulturalne (art. 138p PZP) 

0,7 0,4 4,8 2,0 6,3 

klauzuli zatrudnieniowej  
(art. 29 ust. 4 PZP) 6,5 5,8 23,8 5,7 56,3 

wymogu zatrudnienia pracowników  
wykonawcy na umow  o prac  (aspekty 
spo eczne zawarte  
w art. 29 ust. 3a PZP) 

63,3 61,8 87,3 68,2 87,5 

wymogu dost pno ci dla osób  
niepe nosprawnych lub projektowania  
z przeznaczeniem dla wszystkich  
u ytkowników (aspekty spo eczne  
zawarte w art. 29 ust. 5 PZP) 

14,4 12,7 55,6 16,9 43,8 

wymogu okre lonego oznakowania  
(aspekty spo eczne zawarte  
w art. 30a PZP) 

1,1 0,8 7,9 2,0 0,0 

zamówie  na us ugi spo eczne  
w trybie rozdzia u 6 PZP 

9,0 6,1 47,6 18,6 93,8 

Stosowanie w zamówieniach publicznych o szacunkowej warto ci  
nieprzekraczaj cej kwoty 30 tys. euro: 

klauzuli zastrze onej dla spó dzielni  
socjalnych (art. 15a ustawy  
o spó dzielniach socjalnych) 

1,4 1,2 4,8 1,3 12,5 

spo ecznie odpowiedzialnych zamówie  
publicznycha 

3,3 2,8 9,5 3,9 31,2 

a   Zamówienia publiczne, które uwzgl dniaj  jeden lub kilka nast puj cych aspektów: promocja godnej pracy, poszano-
wanie praw cz owieka i prawa pracy, wsparcie spo ecznego w czenia (w tym osób niepe nosprawnych), wsparcie eko-
nomii spo ecznej oraz ma ych i rednich przedsi biorstw, promocja równych szans, zasada „dost pny i przeznaczony dla 
wszystkich”. 
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Przynajmniej jedn  klauzul  zastrze on /aspekt spo eczny w zamówieniach publicznych 
prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy PZP o szacunkowej warto ci przekraczaj - 
cej kwot  30 tys. euro stosowa o w 2017 r. 2/3 jednostek samorz du terytorialnego. 
Najcz ciej by  to wymóg zatrudnienia pracowników wykonawcy w oparciu o umow   
o prac  (aspekt spo eczny, o którym mowa w art. 29 ust. 3a PZP) – stosowa o go 63,3% 
wszystkich JST. W dalszej kolejno ci wskazywano na aspekt spo eczny wymagaj cy do-
st pno ci dla osób niepe nosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszyst-
kich u ytkowników (art. 29 ust. 5 PZP) – 14,4%, a nast pnie na realizacj  zamówie  na 
us ugi spo eczne w trybie rozdzia u 6 PZP – 9,0%. Pozosta e klauzule i aspekty spo eczne 
stosowane by y rzadko. Najwy sze udzia y stosuj cych je JST odnotowano w wi kszo ci 
przypadków w ród urz dów marsza kowskich.  
 
W przypadku zamówie  publicznych wy czonych z obowi zku prowadzenia ich w opar-
ciu o przepisy ustawy PZP (zamówienia o szacunkowej warto ci nieprzekraczaj ce kwoty 
30 tys. euro) JST rzadko stosowa y aspekty spo eczne. W 2017 r. z klauzuli zastrze onej 
dla spó dzielni socjalnych (art. 15a ustawy o spó dzielniach socjalnych) skorzysta o 1,4% 
samorz dów terytorialnych, a 3,3% stosowa o spo ecznie odpowiedzialne zamówienia 
publiczne. Najwy sze udzia y JST korzystaj cych z tych dwóch instrumentów odnotowa-
no równie  na szczeblu wojewódzkim. 
 
 

Bud et obywatelski  
 
W 2017 r. 13,1% ogó u jednostek samorz du terytorialnego wyodr bni o w swoim  
bud ecie kwot  na bud et obywatelski. Kwestia wydzielania kwoty na bud et obywatel-
ski by a zró nicowana w zale no ci od rodzaju JST. Najcz ciej ten mechanizm stosowa y 
urz dy miast na prawach powiatu (92,1%), ale równie  urz dy miast w gminach miej-
skich (52,0%). Bud ety obywatelskie najrzadziej natomiast wyodr bnia y starostwa po-
wiatowe (1,3%), a nast pnie urz dy gmin wiejskich (1,6%). 
 

cznie w 2017 r. zg oszono do realizacji w ramach bud etu obywatelskiego 19,0 tys. 
projektów, z czego do realizacji wybrano 5,1 tys., co stanowi o 26,5% zg oszonych  
projektów. rednio w jednej JST, która wyodr bni a bud et obywatelski, zrealizowano  
w jego ramach 14 projektów, ale w po owie JST nie wi cej ni  6 projektów.  
 
Ponad po owa projektów w ramach bud etów obywatelskich (56,5%) zosta a zreali- 
zowana w miastach na prawach powiatu. rednio na jeden urz d miasta na prawach 
powiatu, który wyodr bni  bud et partycypacyjny, przypada o 50 zrealizowanych projek-
tów, ale w po owie nie wi cej ni  25 projektów.  
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Wykres 6.  Odsetek jednostek samorz du terytorialnego, które wyodr bni y kwot  na bud et obywatel-
ski/partycypacyjny w bud ecie zrealizowanym w 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie JST wydatkowa y w ramach bud etu obywatelskiego 486,7 mln z , przy czym 
74,1% tej kwoty przypad o na miasta na prawach powiatu. Przeci tna JST, która wyod-
r bni a w 2017 r. w swoim bud ecie rodki na bud et obywatelski, wydatkowa a na pro-
jekty zg oszone przez mieszka ców oko o 1,4 mln z . Nale y jednak zwróci  uwag  na 
znaczne zró nicowanie rednich kwot bud etu obywatelskiego, co jest zwi zane z wiel-
ko ci  samej JST. W po owie JST, które wyodr bni y bud et obywatelski, rednia warto  
zrealizowanych projektów nie przekracza a 0,3 mln z . 
 
Najwi cej na projekty zrealizowane w ramach bud etu obywatelskiego wyda y w 2017 r. 
urz dy miast na prawach powiatu – rednio 6,2 mln z . W pozosta ych JST warto  pro-
jektów obywatelskich by a znacz co ni sza.  
 
Wykres 7. rednia czna warto  projektów wybranych do realizacji w ramach bud etu obywatelskiego  
w jednostkach samorz du terytorialnego w 2017 r. 
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Informacja metodologiczna 
 
Badanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego Ministerstwa Rodziny Pracy  
i Polityki Spo ecznej oraz G ównego Urz du Statystycznego pt. 

 wspó finansowanego ze rodków UE  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Badaniem obj te zosta y wszystkie jednostki samorz du terytorialnego: 16 województw, 
314 powiatów, 2478 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatu i 18 dzielnic miasta  
sto ecznego Warszawy). Udzia  w badaniu by  dobrowolny.  
 
Podstaw  przekazania danych przez jednostki by  opracowany w ramach projektu  
formularz badania statystycznego ES-JST „Rozwój ekonomii spo ecznej w jednostkach 
samorz du terytorialnego”. Formularz przygotowano w trzech wersjach, odpowiadaj -
cych kompetencjom jednostki samorz du terytorialnego (dla urz dów miast i gmin ES-G, 
starostw powiatowych ES-P i urz dów marsza kowskich ES-W).  
 
Formularz sk ada  si  z 4 dzia ów tematycznych: Wybrane formy partycypacji lokal- 
nej, Dzia alno  zwi zana z rozwojem ekonomii spo ecznej, Udzia  pomiotów ekonomii 
spo ecznej w realizacji zada  publicznych, Aspekty spo eczne w zamówieniach publicz-
nych.  
 
Badanie realizowano na Portalu Sprawozdawczym za pomoc  elektronicznej wersji for-
mularza z zachowaniem mo liwo ci przes ania do US Wroc aw sprawozdania wype nio-
nego w formie papierowej. 
 
Badanie zosta o przeprowadzone w okresie od 17 maja do 14 czerwca 2018 r. Otrzyma-
no wysoki zwrot formularzy. Sprawozdanie wype ni o 2726 jednostek (96%): 2406 gmin 
(96%), 304 powiaty (96%) i 16 województw (100%). 
 
W informacji sygnalnej dane zosta y zaprezentowane w podziale na cztery rodzaje JST ze 
wzgl du na ró nice w posiadanych kompetencjach. Urz dy miast na prawach powiatu 
wydzielono jako oddzieln  grup  jednostek, w zwi zku z czym dane pochodz ce z tych 
JST nie zawieraj  si  w grupie urz dów miast i gmin. 
 



Dzia alno  jednostek 
samorz du terytorialnego zwi zana 

z rozwojem ekonomii spo ecznej 
i realizacja bud etów obywatelskich 

w 2017 r.
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