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1 Wprowadzenie 

Potrzeba zdiagnozowania obszaru ekonomii społecznej w województwie śląskim zrodziła się  

w związku z kwestią opracowania Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji  

i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 

otoczenia w regionie1 (jako nowego typu operacji realizowanego w ramach poddziałania 7.1.3., 

priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).  

W tym celu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego powstały dwie 

koncepcje komplementarnych badań jakościowych „Jednostki samorządu terytorialnego wobec 

wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” oraz „Organizacje pozarządowe jako 

potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. 

I dekada XXI wieku przyniosła wzrost zainteresowania problematyką ekonomii społecznej wśród 

wielu środowisk. Do tej pory podmioty tradycyjnie zaliczane do tego obszaru tj. spółdzielnie, 

towarzystwa wzajemnościowe czy niektóre organizacje pozarządowe budziły zainteresowanie 

wąskich grup społecznych, zaangażowanych w ich działania. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny 

rozwój sektora ekonomii społecznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w rozmaitych dokumentach 

europejskich oraz krajowych, gdzie ekonomia społeczna traktowana jest jako skuteczny instrument 

prorozwojowy. Na poziomie krajowym odwołania do ekonomii społecznej można znaleźć  

m.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju Kraju oraz Programie 

Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Ekonomia społeczna stanowi obszar pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Jest działalnością 

gospodarczą, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a jej  najważniejszym elementem są 

tzw. przedsiębiorstwa społeczne.  

Sektor ekonomii społecznej składa się z trzech segmentów: o charakterze integracyjnym,  

o charakterze pożytku publicznego i o charakterze rynkowym. Do podmiotów sektora ekonomii 

społecznej zalicza się m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra 

Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, podmioty pożytku publicznego prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, spółdzielnie, których celem jest 

zatrudnienie oraz pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym2. 

Ponadto, można wyróżnić podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej – podmioty powołane  

w celu wspierania przedsiębiorczości społecznej w regionie lub realizujące zadania z tego obszaru 

(Centra Ekonomii Społecznej, wojewódzkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej) oraz otoczenie sektora ekonomii społecznej – podmioty, które wpływają 

na kondycję sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym sprzyjają jej rozwojowi (jednostki 

samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, 

                                                           
1
 Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu 

działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia w regionie, Warszawa 2011, str. 5 - 8. 
2
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2012, str. 13. 
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organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność statutową, Lokalne Grupy Działania, 

sektor biznesu, ROEFS-y, w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, z wyjątkiem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Ekonomia społeczna jako istotny element polityki wzrostu zatrudnienia może wypełnić przestrzeń 

lokalną w sferze usług społecznych oraz umożliwić zatrudnienie grup szczególnie zagrożonych na 

rynku pracy (osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne). Funkcje te nie stanowią 

kompleksowego remedium na ograniczenie bezrobocia, lecz oferują nowe, elastyczne formy 

przedsiębiorczości i rodzaje zatrudnienia trudne do osiągnięcia w innych sektorach i umożliwiające 

aktywizowanie osób, które dla publicznych służb zatrudnienia stanowią najtrudniejszą grupę 

klientów. Ponadto, podmioty ekonomii społecznej wzmacniają u beneficjentów zarówno 

kompetencje społeczne, jak i zawodowe, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do grup 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Powstające w ramach przedsiębiorczości społecznej miejsca pracy są szczególnie wartościowe, bo 

otwarte dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z różnego 

typu deficytami społecznymi itd., którym wyjątkowo trudno jest wejść na rynek pracy i utrzymać się 

na nim. Ważną grupę beneficjentów ekonomii społecznej mogą stanowić absolwenci (uczniowie, 

studenci). Wysokie bezrobocie notowane w tej grupie jest efektem niedostosowania systemu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. Tym samym ekonomia społeczna może odegrać istotną rolę  

w przygotowaniu młodych ludzi do samozatrudnienia i/lub aktywnego udziału w rynku.  

Ekonomia społeczna to także nowe miejsca pracy na terenach o niskim poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego (przede wszystkim na wsi), gdzie ich tworzenie po prostu się nie opłaca. W tych 

rejonach kraju przedsiębiorstwo społeczne, bazując na lokalnych zasobach, może stać się czynnikiem 

zmiany, pobudzającym aktywność lokalnych aktorów i przyczyniającym się do ożywienia miejscowej 

gospodarki.  

Szansą ekonomii społecznej może stać się świadczenie usług niszowych, mniej opłacalnych dla 

biznesu. Sukces podmiotów ekonomii społecznej będzie w dużej mierze zależał od zmiany 

społecznego odbioru jej produktów/usług. Obecnie zdarza się, iż produkty/usługi proponowane przez 

podmioty ekonomii społecznej uznawane są za niepełnowartościowe, szczególnie dotyczy to 

produktów/usług wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne. Zdarzają się także przypadki 

niesatysfakcjonującej jakości produktów/usług wykonywanych przez przedsiębiorstwa społeczne. Jest 

to o tyle istotne, iż ekonomiczny sukces podmiotów ekonomii społecznej – rozumiany także jako ich 

stabilna sytuacja finansowa – umożliwia pełniejszą realizację celów społecznych.  

Instrumenty ekonomii społecznej mogą odegrać znaczącą rolę w zakresie rozwoju gminy  

i rozwiązywania jej problemów. Mogą szczególnie wspomóc: powstanie nowych miejsc pracy, 

aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych, 

aktywizację osób starszych, przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców, przeciwdziałanie 

uzależnieniu od pomocy społecznej i niezaradności życiowej, powstanie solidnych, lokalnych 

dostawców usług, stworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych, zatrzymanie odpływu młodych 

ludzi, powstanie nowych partnerów szczególnie zainteresowanych rozwojem społeczności lokalnej, 

przeciwdziałanie alienacji i anonimowości nowych osiedli, oddłużenie mieszkań komunalnych  
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i spółdzielczych, ograniczenie rosnących wydatków z budżetów, zmniejszenie wydatków socjalnych 

oraz zwiększenie bazy podatkowej3.  

Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak sektor biznesu, są kluczowym aktorem w procesie 

rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Zakłada się, że docelowo większa część sektora 

ekonomii społecznej powinna samodzielnie finansować swoją działalność lub z niewielkim udziałem 

środków zewnętrznych. Podstawowe środki finansowe powinny pochodzić z realizacji zadań 

publicznych (produkcji lub świadczenia usług) zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

gmin i powiatów. Przyjmuje się, że interesem gminy i powiatu powinno być zarówno znalezienie 

wykonawców produktów/ usług niszowych, nieatrakcyjnych dla sektora biznesu, jak i zmniejszenie 

liczby osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnianie ich  

w podmiotach ekonomii społecznej.  

Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć bardzo różny charakter. 

Do głównych obszarów działania przedsiębiorstw społecznych zalicza się obecnie usługi z zakresu 

pomocy społecznej (usługi opiekuńcze), rekultywację zniszczonych terenów, kształtowanie 

krajobrazu, ochronę środowiska, zagospodarowanie odpadów oraz naprawę dróg. Warto jednakże 

podkreślić, iż katalog działań możliwych do zagospodarowania przez przedsiębiorstwa społeczne czy 

szeroko rozumiane podmioty ekonomii społecznej jest znacznie szerszy i nie ma charakteru 

zamkniętego. Poddawany jest on dyskusji w wielu środowiskach związanych z sektorem ekonomii 

społecznej, co niewątpliwie wpływa na jego poszerzanie i rozwój. 

Szczególną rolę w procesie zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej mogą 

odegrać klauzule społeczne4. Klauzule społeczne są warunkami realizacji zamówienia 

kontraktowanego w rygorze zamówień publicznych. Warunki te pozwalają na realizację celów 

społecznych, ale nie mogą dyskryminować żadnego oferenta5. Zamawiający może określić  

w zamówieniu, że chce by było ono realizowane przez osoby bezrobotne, młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego, bezdomnych, osoby niepełnosprawne, uzależnionych od alkoholu lub 

narkotyków po zakończeniu przez nich terapii, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych 

bądź uchodźców. Oznacza to, iż realizacji zadań publicznych mogą się podjąć również podmioty 

ekonomii społecznej6. 

Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych odwołuje się do kilku 

zasad7. W artykule 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajduje się zapis 

                                                           
3
 „Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów”, Zachodniopomorskie Centrum 

Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009. 
4
 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609047#klauzule 

5
 Więcej na ten temat na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1252 

6
 http://www.spoldzielczosc.republika.pl/klauzula/klauzula%20spoleczna.htm 

7
 Model współpracy powstał w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" zrealizowanego przez 

Departament Pożytku Publicznego, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Collegium Civitas, 

Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Instytut Spraw Publicznych celem 

zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz 

upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy NGOs i JST. Więcej o zasadach 

współpracy i modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej: www.pokl541.pozytek.gov.pl 

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/
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mówiący, że „współpraca (…) odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności”. Zasady te obowiązują w stosunku do 

obu stron chcących podjąć współpracę i powinny być stosowane równocześnie. 

*** 

Badanie „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej  

w województwie śląskim” zaprojektowano w ten sposób, by umożliwiało osiągnięcie następujących 

celów badawczych: 

1) Określenie, jaką rolę pełni przedsiębiorczość społeczna w procesie budowania lokalnej 

polityki publicznej, 

2) Identyfikacja czynników przyczyniających się do wzrostu liczby inicjatyw z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej, 

3) Określenie, w jakim stopniu lokalne władze/instytucje z obszaru pomocy społecznej oraz 

rynku pracy wspierają obywatelskie inicjatywy przedsiębiorczości społecznej. 

 

Realizacja celów badania obejmowała eksplorację następujących obszarów badawczych: 

1) Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej, w tym sposoby definiowania terminu 

„ekonomia społeczna”, 

2) Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych, 

3) Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi, 

4) Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych, 

5) Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej, 

6) Potrzeby informacyjno – szkoleniowe instytucji samorządowych/lokalnych władz w zakresie 

ekonomii społecznej. 

 

Bezpośrednim użytkownikiem badania „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, innymi użytkownikami badania są: Samorząd Województwa Śląskiego, 

pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, mieszkańcy 

województwa śląskiego i środowiska naukowe.  

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2012 r. przez firmę 

badawczą Marketing Research World Piotr Sojka z Gliwic na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego.  
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2 Metodologia i próba badawcza 

Badanie zrealizowano metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (ang. Individual in-Depth 

Interview, IDI). Metoda ta polega na przeprowadzeniu z respondentem pogłębionej rozmowy, 

podczas której zostaje dokonana eksploracja wyznaczonych obszarów badawczych oraz określenie 

przyczyn zjawisk stanowiących przedmiot zainteresowania. Wywiady odbywały się osobiście, co 

pozwoliło uzyskać możliwie prawdziwe i wyczerpujące informacje. Ich podstawę stanowił scenariusz 

IDI (Aneks), obejmujący ogólne i uszczegółowione pytania badawcze. Wszystkie rozmowy  

z respondentami miały charakter anonimowy. Zostały one zarejestrowane na nośnikach cyfrowych,  

a także utrwalone w postaci transkrypcji.  

W badaniu udział wzięło 49 osób z terenu województwa śląskiego, będących osobami decyzyjnymi, 

zaangażowanymi we współpracę międzysektorową oraz tworzenie polityk publicznych: 

 wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (lub osoby przez nich wyznaczone) – łącznie  

16 osób (po dwie osoby z każdego podregionu, wyróżnionego zgodnie z klasyfikacją NTS 3), 

 24 dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, działających  

w gminach powiatów ziemskich (po trzy osoby z każdego podregionu), 

 przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, 

 8 dyrektorów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego (po dwie osoby  

z każdego podregionu). 

W celu zachowania przejrzystości raportu, analiza danych przedstawiona została z uwzględnieniem 

podziału na pięć grup respondentów, w zależności od typu jednostki którą reprezentowali: 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 ośrodki pomocy społecznej, 

 powiatowe centra pomocy rodzinie, 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

 powiatowe urzędy pracy. 
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3 Wyniki badania 

3.1 Jednostki samorządu terytorialnego 

Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

Urzędnicy niemal jednogłośnie twierdzą, że pojęcie ekonomii społecznej raczej nie funkcjonuje 

w świadomości społecznej, a jeżeli tak, to wśród bardzo niewielkiej grupy osób zaangażowanych w tę 

tematykę. Patrząc globalnie, zainteresowanie problematyką ekonomii społecznej jest znikome: 

„ludzie (...) takimi rzeczami na co dzień się nie zajmują i po prostu to ich nie interesuje” (A.W.13). 

Na terenach wiejskich związane jest to z niską aktywności społeczną: „No bo to widać po niskiej ilości 

podejmowanych inicjatyw społecznych na terenie gminy” (A.W.15). Pojawiły się również opinie, że 

sam termin nie jest znany, jednak są podejmowane inicjatywy wpisujące się w jego zakres: „pojęcie 

nie funkcjonuje, natomiast ludzie po prostu nie wiedzą, że niektórymi swoimi działaniami wpisują 

się w pojęcie ekonomii społecznej” (A.S.13). 

Wśród osób badanych, powszechną tendencją było potwierdzanie znajomości terminu, przy 

jednoczesnym braku umiejętności poprawnego zdefiniowania czy opisania go. Niewiele osób 

potrafiło w sposób bardziej lub mniej poprawny określić, czym jest ekonomia społeczna. Podobnie, 

nieliczni badani potrafili wskazać jakiekolwiek typy instytucji zaliczane do sektora ekonomii 

społecznej. Były to najczęściej: 

 spółdzielnie socjalne, 

 organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Często także do podmiotów ekonomii społecznej zaliczano ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

urzędy pracy i inne instytucje publiczne. 

Otoczenie ekonomii społecznej jest według badanych trudne do zdefiniowania. Podobnie granica 

pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a ich otoczeniem się zaciera. Osoby, które podjęły się 

próby odpowiedzi na pytanie, jakie podmioty można zaliczyć do otoczenia ekonomii społecznej, 

pojmowały je bardzo szeroko. Za typowe można uznać stwierdzenie: „wszystko, bo te 

przedsiębiorstwa nie działają przecież oderwane od rzeczywistości” (P.S.22). 

Jako otoczenie ekonomii społecznej respondenci wskazywali głównie: 

 organizacje pozarządowe,  

 urzędy (samorząd, OPS-y, PUP-y), 

ale pojawiły się również odpowiedzi: 

 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

 Centrum Ekonomii Społecznej,  

 sektor biznesu, 
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 media, 

 szkoły,  

 kluby sportowe. 

Generalnie wiedza na temat ekonomii społecznej jest bardziej powszechna w miastach niż w gminach 

wiejskich. Na terenie podregionu częstochowskiego zdecydowana większość badanych nie posiada 

nawet elementarnej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.  

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie gmin wiejskich, nie byli w stanie 

wskazać podmiotów ekonomii społecznej na własnym terenie. Dlatego sektor przedsiębiorczości 

społecznej nie funkcjonuje w świadomości urzędników: „One nie są postrzegane, bo ich nie ma po 

prostu” (E.P.13) oraz „Tej świadomości tutaj w środowisku wiejskim nie ma. Bo jeśli są ludzie, jeżeli 

już jakieś wykształcenie zdobyli, jakoś sobie radzą, to oni sobie poradzą we własnym zakresie” 

(A.S.17). 

Sytuacja ta wygląda inaczej na terenach miejskich. Tutaj badani zazwyczaj potrafili wskazać jeden lub 

kilka podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w danej miejscowości, choć przyznali, że 

podmioty te zwracają się z różnego rodzaju problemami: 

 „Moim zdaniem jest średnia. Chociażby z tego względu, że takie przedsiębiorstwa prowadzą osoby, 
które mają bardzo niski na ten temat poziom wiedzy. Fakt faktem, że korzystają z wiedzy jakichś 
tam stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych (…) często tak się dzieje, że kończy się 
dofinansowanie z projektu, spółdzielnia zostaje zdana sama na siebie i najzwyczajniej w świecie 
pada” (P.S.22) 

Niemniej jednak opinia przedstawicieli jednostek samorządowych na temat roli, jaką może odgrywać 

ekonomia społeczna, jest raczej pozytywna. Uważają oni, że tego typu działalność, poprzez działania 

aktywizacyjne oraz stymulujące, znacząco wpływa na proces reintegracji społeczno-zawodowej osób 

wykluczonych społecznie. Widzą w niej szansę dla osób nie potrafiących odnaleźć się na otwartym 

rynku pracy: 

 „W dobie kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie coraz mniejszych środków na taką stricte pomoc 
społeczną, ta ekonomia społeczna staje się szansą. (...) Jeżeli jest dobra diagnoza problemu, jeżeli 
jest dobry pomysł, to uważam że jest duża szansa, żeby takie przedsięwzięcie przyniosło zamierzony 
efekt, żeby wytrzymało” (A.S.13) 

Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych 

Urzędy rzadko bezpośrednio udzielają wsparcia finansowego czy merytorycznego instytucjom 

ekonomii społecznej. Taka pomoc najczęściej występuje na terenach miejskich i jest skierowana do 

organizacji pozarządowych, przyjmując formę wsparcia szkoleniowo-doradczego lub finansowego na 

realizację zadań publicznych. W dwóch miastach udzielane wsparcie miało charakter kompleksowy  

i było skierowane wprost do podmiotów ekonomii społecznej. W wielu przypadkach badani uznali, że 

za wsparcie przedsiębiorstw społecznych są odpowiedzialne inne jednostki, np. ośrodek pomocy 

społecznej lub, że nie jest ono udzielane, gdyż podmioty ekonomii społecznej nie zwracają się  

z prośbą o wsparcie w jakimkolwiek zakresie: 
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 „Tak jak powiedziałam, my pracujemy w takim specyficznym dziale, w którym powinny się 
przejawiać jakieś kwestie związane z przedsiębiorstwami społecznymi, a nie przejawiają się, z tego 
względu, że tutaj musi wystąpić interakcja z dwóch stron” (P.S.22) 

Na terenach wiejskich raczej nie udziela się wsparcia przedsiębiorstwom społecznym, ponieważ 

według badanych fizycznie nie istnieją. 

Wsparcie udzielane podmiotom ekonomii społecznej powinno, w opinii urzędników, mieć charakter 

nie tylko finansowy, ale również informacyjny, prawny oraz promocyjny. Mogłyby być także 

wspierane w formie partnerstwa: „(…) konsultowanie problemów na bieżąco na pewno ułatwiłoby 

im działanie” (P.S.22). Zdaniem badanych, osoby wykazujące chęć inicjacji przedsiębiorstw 

społecznych powinny być bardzo dobrze wyedukowane w temacie funkcjonowania ekonomii 

społecznej: 

 „(…) może się okazać, że przyczyną upadku niektórych przedsiębiorstw jest niewiedza (…) w co 
wchodzą, że są jakieś warunki uczestnictwa w tym, że zaraz nie będzie zysku…” (A.S.13) 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wesprzeć przedsiębiorstwa społeczne poprzez ogłaszanie 

konkursów na realizację zadań publicznych, stosowanie klauzul społecznych w procedurze zamówień 

publicznych oraz w innych formach niefinansowych. Przykładem są tworzone punkty poradnictwa 

prawnego oraz możliwość uzyskania nieodpłatnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków 

europejskich. 

Według badanych działalność przedsiębiorstw społecznych powinna być finansowana ze wszystkich 

możliwych źródeł: funduszy unijnych, dotacji z Funduszu Pracy, środków rządowych i samorządowych 

oraz zysku z prowadzonej działalności, który w miarę upływu czasu funkcjonowania przedsiębiorstwa 

powinien stanowić coraz większą część budżetu. Zasady finansowania powinny być jasno określone,  

a wspomaganie przedsiębiorstw społecznych zewnętrznymi źródłami finansowania stopniowo maleć, 

aż do całkowitego uniezależnienia się od środków publicznych. Najczęściej pojawiającą się propozycją 

czasu dofinansowywania działalności tych podmiotów był okres dwuletni. Zbyt długie finansowanie 

ze środków publicznych budzi obawy o „rozleniwienie” przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do 

braku samodzielności:  

 „Problem polega na tym, że takie przedsiębiorstwa przyzwyczajają się do tego, że takie dotacje 
 z projektów są i nie martwią się na zapas co się stanie, gdy taki projekt się skończy” (P.S.22) 

Wśród badanych z jednej strony pojawia się opinia, że przedsiębiorstwa społeczne powinny radzić 

sobie samodzielnie, a ze środków publicznych „korzystać na zasadach ogólnych, na takich samych, 

na jakich mogą korzystać z tych środków podmioty komercyjne” (A.W.13), z drugiej zaś widoczne 

jest poparcie dla angażowania środków publicznych: „Mamy publiczne pieniądze i możemy je 

wykorzystać dla dobra wspólnego (...). W rachunku ekonomicznym nam się to wyrównuje, bo ta 

osoba nie bierze zasiłków, są też od tego podatki” (A.N.11). 

Badani wielokrotnie podkreślali, że należy dążyć do autonomicznego funkcjonowania przedsiębiorstw 

społecznych, jednocześnie sceptycznie podchodząc do możliwości samodzielnej egzystencji tych 

jednostek: „To są takie tematy i tak duże obszary działania, że jeżeli się wstrzyma dofinansowanie, 

to one też za długo na pewno nie podziałają” (A.S.17). 
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Przeważająca liczba urzędników dostrzega deficyt ekspertów z zakresu ekonomii społecznej  

w regionie lub nie ma wiedzy o ich istnieniu. Osoby, które twierdzą, że ilość ekspertów jest 

wystarczająca podkreślają natomiast, że posiadana przez nich wiedza jest trudno dostępna, nie 

rozpowszechniona: „Wydaje mi się, że tak, natomiast tutaj chyba szwankuje informacja  

o dostępności tych ekspertów” (A.S.13). 

Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi 

Prawie wszyscy badani uważają, że współpraca przedsiębiorstw społecznych z samorządami może 

przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Powinna ona odbywać się na zasadzie 

partnerstwa i wspólnych inicjatyw zarówno urzędniczych, jak i społecznych. Aby takie inicjatywy 

podejmować, należy najpierw przeprowadzić dokładną analizę lokalnego zapotrzebowania na pracę 

przedsiębiorstw społecznych. 

Żaden z pracowników urzędów nie potrafił wskazać konkretnego przykładu zawiązywania 

partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a samorządem na terenie swojego działania. 

Jedna osoba wskazała na zlecanie zadań publicznych w swoim miejscu pracy, a pojedyncze osoby 

miały mgliste pojęcie, że „coś tam próbowano” (A.W.9) w innych miastach. 

Najczęściej wymieniane obszary potencjalnej współpracy przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego to: 

 inicjatywy na rzecz powrotu osób na rynek pracy, 

 zlecanie realizacji zadań publicznych, 

 promowanie przedsiębiorstw społecznych. 

Badani dostrzegają możliwość zlecenia przedsiębiorstwom społecznym różnych zadań przy 

umiejętnym zastosowaniu klauzul społecznych:  

 „Generalnie wszystko. Jeżeli taki podmiot świadczyłby akurat usługi poligraficzne powiedzmy,  
a miasto akurat organizuje przedsięwzięcie, które by wymogło odpowiedniej promocji to nie widzę 
przeszkód, by wpisać w przetarg klauzulę społeczną i umożliwić przedsiębiorstwom w ogóle udział  
w przetargu (…)” (P.S.22) 

Najczęściej wskazywane zadania, które mogłyby być zlecane przedsiębiorstwom społecznym przez 

jednostki samorządu terytorialnego to: 

 opieka nad osobami starszymi, 

 opieka nad dziećmi, 

 usługi medyczne, promocja zdrowia, 

 utrzymanie porządku, utrzymanie zieleni, 

 usługi z zakresu sportu, turystyki, kultury, 

 usługi cateringowe. 
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Znaczna grupa respondentów widzi zapotrzebowanie na realizację takich usług, które mogą być 

z powodzeniem wykonywane przez osoby wykluczone społecznie:  

 „To są takie zawody, no powiedziałbym, które nie wymagają specjalistycznej dużych kwalifikacji, 
gdzie można by włączyć także klientów ośrodka pomocy, osoby bezrobotne. Przy niskim nakładzie, 
że tak powiem edukacyjnym można by szybko efekt uzyskać”  (A.S.13) 

Część badanych widzi szansę na realizację wspólnych inicjatyw przedsiębiorstw społecznych 

i samorządów, jednak dostrzeganą barierą są możliwości finansowe oraz brak w urzędach kadry 

wykwalifikowanej z obszaru ekonomii społecznej:  

 „Wystarczy w każdej większej jednostce organizacyjnej przeszkolić osobę jedną czy dwie jakimi 
zasadami rządzi się ekonomia społeczna, w tym momencie byłoby o wiele prościej (…) wdrażać takie 
programy” (A.S.13) 

Zapytani o wskazanie warunków, jakie musiałyby spełniać przedsiębiorstwa społeczne, aby stać się 

partnerem dla samorządu w realizacji zadań lokalnych, badani wskazywali głównie na potencjał 

kadrowy, jakość świadczonych usług, spełnianie warunków ogłaszanych konkursów oraz posiadanie 

dobrego pomysłu, misji swojej działalności: „Bo jeżeli [firma] ma być konkurencyjna i utrzymać się 

na rynku to powinna być dobrze wyprofilowana i dobrze przygotowana do tego wejścia na rynek” 

(A.W.9). 

Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych 

Badani uważają, że przedsiębiorstwa społeczne raczej nie promują swoich usług na lokalnym rynku: 

„To znaczy ja osobiście nie spotkałam się z działaniami promocyjnymi” (P.S.22). Pojedyncze osoby 

zetknęły się z jakąkolwiek informacją o ich usługach.  

Respondenci uważają, że odpowiednia forma promowania przedsiębiorstw społecznych powinna być 

dopasowana do każdej jednostki osobno, gdyż jest zależna od profilu działalności oraz zasobów 

ludzkich stanowiących podstawę jej funkcjonowania. 

Konkretne działania promocyjne, które powinny zdaniem respondentów zostać wdrożone przez 

podmioty ekonomii społecznej za pomocą Internetu. Często pojawia się propozycja rozsyłania 

informacji handlowych drogą mailową, tworzenia i administrowania profesjonalnej strony 

internetowej, umieszczania ogłoszeń na portalach branżowych. Wskazywana jest też promocja  

w mediach lokalnych. 

Ważne w opinii badanych mogłoby okazać się inicjowanie przez samorządy nawiązywania sieci 

współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, które funkcjonują w realiach gospodarczych. Urzędy 

powinny zaproponować wsparcie w promowaniu podmiotów ekonomii społecznej:  

 „Być może w kwestii sporządzenia bazy tego typu, że na terenie miasta działają przedsiębiorstwa 
społeczne i jest kontakt i informacja w telegraficznym skrócie czym to przedsiębiorstwo może służyć. 
Być może ułatwiłoby to kontakt samych zainteresowanych tymi usługami z przedsiębiorstwami” 
(P.S.22) 
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Respondenci dostrzegają również potrzebę szerszej akcji promocyjnej na terenie całej Polski, ze 

względu na znikomą wiedzę społeczeństwa o roli, jaką może pełnić ekonomia społeczna:  

 „W ogóle, żeby pokazać, że takie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej to nie jest tylko zwykły 
zasiłek, ale są to wymierne korzyści dla całej społeczności” (A.N.6) 

Instytucje reprezentowane przez badanych w większości przypadków nie stosowały dotychczas 

żadnych mechanizmów promowania ekonomii społecznej. Kilka z nich zamieszcza informacje na 

swoich stronach internetowych, ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych, wydaje biuletyny 

czy organizuje spotkania, jednak są to działania podejmowane na rzecz organizacji pozarządowych,  

a nie stricte przedsiębiorstw społecznych. 

Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego deklarują, że są duże szanse na rozwój sektora 

ekonomii społecznej w regionie, jednak w większości warunkują to podjęciem dodatkowych działań: 

 „Przy odpowiednim poziomie wiedzy społeczeństwa, rozpowszechnianiu informacji na ten temat, 
wsparciu państwa, jednostek samorządowych na pewno mogą odegrać bardzo dużą rolę” (A.W.9) 

Rozwojowi ekonomii społecznej sprzyjają, zdaniem części respondentów (głównie z obszarów 

miejskich), warunki finansowe, a także zjawiska z natury niekorzystne, jak kryzys gospodarczy czy 

zmiany demograficzne: 

 „Patrząc na strukturę i warunki demograficzne, to będzie to miało wielkie znaczenie, bo 
społeczeństwo nam się starzeje i potrzebne są pewnego rodzaju usługi, które do tej pory nie były 
potrzebne” (A.N.6) 

Sama idea ekonomii społecznej jest dobra, a jej sukces zależy od profesjonalnego podejścia 

organizatorów do przedsięwzięcia. Tymczasem horyzonty osób wykluczonych społecznie są zwykle 

wąskie i ograniczone do bliskich perspektyw. Boją się zmian i raczej nie są zainteresowane zmianą 

nawyków życiowych, co podkreślają przede wszystkim respondenci z obszarów wiejskich. 

 „To trudny temat, naprawdę trudny. Bo ludzie, którzy zakładają podmioty ekonomii społecznej są to 
osoby w szczególnej sytuacji, osoby specyficzne i muszą mieć dużo samozaparcia, motywacji i chęci, 
żeby się przebić. Szczególnie, że konkurencja jest duża (...) i tym przedsiębiorstwom jest trudniej 
przetrwać na rynku, o wiele trudniej niż tym pozostałym” (E.P.13) 

Część badanych nie dostrzega perspektyw rozwoju ekonomii społecznej ani w regionie, ani  

w szerszym ujęciu:  

 „Małe szanse, bo mało kto się w ogóle na to pisze. Ktoś kto zakłada firmę, to raczej patrzy na to, 
żeby rzeczywiście mieć duże zyski, natomiast z takiej działalności społecznej się nie ma zysków” 
(A.W.16) 

Badani nie potrafili wskazać obszarów województwa, w których ekonomia społeczna rozwija się 

najsłabiej. Padały nieliczne, często rozbieżne opinie: na północy, na południu województwa. 

Powtarzało się natomiast spostrzeżenie, że najbardziej dynamicznie ekonomia społeczna rozwija się 

na terenach większych miast, przy czym wymieniano różne miasta. Więcej niż jedno wskazanie 

odnotowano dla Katowic, Zabrza i Gliwic. Szanse na rozwój w przyszłości również postrzegano lepiej 
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dla obszarów miejskich: „gdyby rozwijać, to wziąłbym pod uwagę większe miasta, tam gdzie 

dokonała się dramatyczna restrukturyzacja przemysłu i ograniczenie zatrudnienia” (P.S.33). 

Generalnie, określając szanse rozwojowe ekonomii społecznej, duży nacisk respondenci kładli na 

zmianę mentalności i wzrost świadomości społeczeństwa. Zdaniem badanych, aby idea ekonomii 

społecznej spełniała swoją rolę i założenia w wymiarze gospodarczym i społecznym, musi wystąpić 

inicjatywa zarówno po stronie społeczeństwa jak i przedstawicieli sektora: „To musi mieć jakieś 

marketingowe ramy. Jeżeli będzie tak jak teraz, to niewiele osób się o tym dowie i nic się nie 

zmieni” (P.S.22).  

Potrzeby informacyjno-szkoleniowe instytucji samorządowych/lokalnych władz w zakresie 

ekonomii społecznej 

Dostęp do danych na temat ekonomii społecznej w instytucjach reprezentowanych przez badanych 

jest znikomy, zaledwie dwie osoby potwierdziły posiadanie wystarczających informacji na ten temat. 

Wśród pozostałych osób, twierdzących, że brakuje nawet podstawowych danych o ekonomii 

społecznej, można zaobserwować dwie odmienne postawy: jedna grupa wyraża chęć poszerzenia 

wiedzy w tym zakresie, druga twierdzi, że nie dostrzega takiej potrzeby w swoim miejscu pracy.   

Badani z obszarów miejskich częściej prezentują pogląd, że ich wiedza jest aktualnie na 

wystarczającym poziomie, jednocześnie częściej wskazują konkretne braki informacyjne w tym 

temacie: danych o ilości podmiotów, ofercie przedsiębiorstw społecznych, zapotrzebowaniu na ich 

usługi, możliwościach wsparcia, funkcjonowaniu ekonomii społecznej w innych krajach. 

W jednostkach samorządów terytorialnych na obszarach wiejskich często brakuje zasadniczej wiedzy 

o funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, a jednocześnie wielu spośród respondentów nie 

jest zainteresowanych jej uzyskaniem, uważając że wiedza ta jest nieprzydatna z punktu widzenia 

prowadzonych działań:  

 „Jeżeli ten temat nie jest dla kogoś ciekawy, no to wiadomo, że będzie ciężko dokształcać się, 
studiować w tym kierunku, w którym się nie czuje tematu” (A.W.13) 

Większość respondentów dostrzega potrzebę przeszkolenia kadr instytucji, w której pracują  

w zakresie ekonomii społecznej: 

 „My musimy jako urząd mieć wpisaną ciekawość. Jakieś szkolenie, konferencję, chętnie nawet sam 
bym pojechał, żeby porozmawiać z pracownikami i wówczas przemyśleć jakie formy działania byłyby 
możliwe” (P.S.33) 

Najczęściej wskazywaną metodą poszerzania wiedzy w tym zakresie są szkolenia. Część badanych 

wymieniła studia podyplomowe oraz różne formy wymiany doświadczeń, np. wizyty studyjne, 

konferencje. 
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3.2 Ośrodki pomocy społecznej 

Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

W literaturze przedmiotu trudno o jednoznaczną definicję ekonomii społecznej – najogólniej jest ona 

charakteryzowana jako sektor gospodarki, w którym działalność ekonomiczna (nastawiona na zysk) 

łączy się z celami społecznymi. W szerszym rozumieniu ekonomia społeczna stanowi połączenie 

rynkowej działalności z aktywnością na rzecz społeczeństwa. Unia Europejska podkreśla przy tym 

możliwości stwarzane przez ekonomię społeczną w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i jej 

nakierowanie na potrzeby najmniej uprzywilejowanych grup społecznych, którym ciężko odnaleźć się 

na rynku8. 

Generalnie przedstawiciele OPS objęci badaniem mają problem ze zdefiniowaniem pojęcia „ekonomii 

społecznej”. Termin ten jest słabo znany. Mimo, że większość osób dokonało próby jego wyjaśnienia, 

w przeważającej części definicje te nie oddawały istoty pojęcia i niejednokrotnie wykraczały poza 

jego zasięg. Zdaniem badanych pojęcie „ekonomia społeczna” bardzo słabo lub w ogóle nie 

funkcjonuje w świadomości mieszkańców województwa śląskiego. Niektórym badanym jest on znany 

z uwagi na funkcjonowanie na terenie ich gminy spółdzielni socjalnej, prowadzenie Centrum 

Integracji Społecznej czy Klubu Integracji Społecznej. Inni zetknęli się z nim podczas szkoleń czy 

studiów podyplomowych, w tym organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. Oto przykłady definicji, które zawierają charakterystyczne cechy sektora: 

 „[przez <<ekonomię społeczną>>] rozumiem przede wszystkim szereg działań zmierzających do tego, 
żeby poprawiać funkcjonowanie społeczności w danym środowisku lokalnym poprzez tworzenie 
miejsc rozwoju ludzi takich jak: CIS-y, KIS-y i inne miejsca, zakłady, gdzie ludzie mogliby się spotykać, 
dzielić doświadczeniami, przekwalifikowywać, dostosowywać się do rzeczywistości, która się zmienia 
w bardzo szybkim tempie”(J.K.6) 

 „Myślę, że ekonomia społeczna jest to (…) działalność różnych fundacji, stowarzyszeń, między innymi 
spółdzielni socjalnych właśnie, które mają za zadanie współdziałać z ludźmi, mają za zadanie działać 
na tym polu, przybliżonym do pomocy społecznej” (A.S.15)  

 „Ekonomia społeczna, czyli wszystko to, co robimy dla społeczeństwa, czyli na przykład jakieś 
działania mające na celu aktywizację zawodową, aktywizację społeczną, tworzenie jakichś 
podmiotów ekonomii społecznej, takich jak CIS-y czy Zakłady Aktywności Zawodowej, które mają na 
celu wyrwanie ludzi z domu i <<wpuszczenie ich na rynek pracy>>, przygotowanie ich do rynku 
pracy”(A.W.6) 

 „W moim rozumieniu to są wszelkie działania, które mają służyć włączeniu obywateli w rozwój 
gospodarczy. To uczestnictwo ma polegać na samostanowieniu, na możliwości dokonywania 
wyborów, ale też ma przyczyniać się do tworzenia jakiejś wartości dodanej, czyli wzmocnienia 
kapitału czy usług, ale przy czynnym uczestnictwie obywateli i przy prawie jego stanowienia  
i dokonywania wyborów” (A.W.12) 

Badani z ośrodków miejskich uznali, iż pojęcie „ekonomii społecznej” jest mało znane, funkcjonuje 

głównie w świadomości osób związanych z obszarem polityki/pomocy społecznej oraz pojawia się  

w mediach. Sam termin „ekonomia społeczna” rozumieją przede wszystkim jako instrument wsparcia 

                                                           
8
http://www.ekonomiaspoleczna.org.pl/definicje.html 
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osób wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem, umożliwiający ich aktywizację społeczną  

i zawodową. Jeden z respondentów określił ekonomię społeczną nieco szerzej: 

 „Jest uzupełnieniem polityki społecznej prowadzonej w danej jednostce samorządu terytorialnego 
 i myślę, że jednostki samorządu terytorialnego powinny opierać się na zasadach ekonomii 
społecznej podejmując pisma, programy, pisząc strategie”(A.N.3) 

Przedstawiciele OPS na ogół są w stanie wskazać, jakie podmioty należą do tego sektora. Najczęściej 

zaliczają do niego: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz 

Centra Integracji Społecznej. Rzadziej wymieniają Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności 

Zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Wskazują też, ale w pojedynczych przypadkach, na zakłady 

pracy chronionej, samorządy lokalne, powiatowe urzędy pracy, przedsiębiorstwa prywatne, w tym 

banki. Praktycznie nikt nie wspomniał o podmiotach tzw. „starej ekonomii społecznej”, czyli  

o spółdzielniach pracy i inwalidów.  

Duże trudności pojawiają się przy wskazywaniu podmiotów należących do „otoczenia ekonomii 

społecznej”. W większości przypadków respondenci nie potrafili wymienić tych podmiotów lub 

traktowali owo otoczenie bardzo szeroko, podając wszystkie znane im instytucje funkcjonujące  

w I, II i III sektorze. Generalnie wydaje się, że podział na „podmioty ekonomii społecznej/ 

przedsiębiorstwa społeczne” i „otoczenie ekonomii społecznej” wynika bardziej z teorii niż z praktyki. 

Poniżej podano przykład takiej definicji: 

 „(…) do otoczenia [ekonomii społecznej] zaliczyłabym takie organizacje i takie instytucje, które  

w swojej działalności mogą przyczynić się do wyłaniania albo niesienia pomocy osobom, które mogą 

zaistnieć w tej ekonomii społecznej, czyli które mogą tworzyć instytucje, organizacje wytwarzające 

jakieś dobra bądź, które mogą wspierać te osoby czy organizacje, które się będą tego 

podejmować”(A.W.12) 

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych w badaniu było określenie roli sektora ekonomii społecznej 

w przeciwdziałaniu marginalizacji społeczno-zawodowej oraz ocena reintegracji społeczno-

zawodowej poprzez pracę w przedsiębiorstwie społecznym. Postrzeganie tej roli i ocena 

przedsiębiorstw społecznych wypływa z zawodowych doświadczeń pracowników socjalnych, zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych. 

Przedstawiciele OPS dostrzegają, przynajmniej teoretycznie, pozytywną rolę ekonomii społecznej  

w procesie reintegracji społeczno-zawodowej. 

 „My jesteśmy bardzo zainteresowani, aby taki rodzaj działalności się rozwijał (…). Zdajemy sobie też 

sprawę, że to wpływa na naszą działalność z kolei. Czyli jest to jakaś szansa właśnie na reintegrację 

społeczną i zawodową naszych klientów, znalezienie pracy” (E.P.1) 

 „Rola jest bardzo duża na pewno. Dlatego, że wyciąganie osób z domów, po to żeby się aktywizowali 

i brali udział w jakichkolwiek przedsięwzięciach, to jest właśnie sfera zainteresowań ekonomii 

społecznej. Nie są to firmy komercyjne, które są zainteresowane tym, żeby pracownik przyszedł, 

wykonał swoją pracę i większość nie interesuje się tą jego sferą socjalną, bytową i funkcjonowaniem 

rodziny” (J.K.7) 
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Jeden z respondentów zwrócił przy tym uwagę na przecenienie roli ekonomii społecznej: 

 „(…) ta ekonomia społeczna, mam wrażenie, że jest teraz postrzegana jako panaceum na wszystko. 

Nie wiem czy nie za duże nadzieje pokładane są w ekonomii społecznej. Przepisy, które regulują 

funkcjonowanie podmiotów działają już od 2003 roku, a jakoś przez te kilkanaście lat niewiele się 

dzieje. Nie wiem, czy zapisami dokumentów, to się zaktywizuje tak naprawdę, ale rola jest duża. 

Gdyby to działało tak jak zamysły tych twórców, to na pewno dużo łatwiej by nam się pracowało 

 i wykonywało nasze zadania” (J.K.7) 

Natomiast, gdy temat ten jest pogłębiany przez ankietera, badani wskazują na własne, negatywne 

doświadczenia i porażki związane z funkcjonowaniem tych podmiotów. Wielu z nich przyznaje, że na 

terenie gminy, w której pracują, nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo społeczne. Inni są w stanie 

stwierdzić, że działa lub działała tam jedna, dwie spółdzielnie socjalne. W kilku przypadkach 

wskazywano również na obecność Centrum Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, 

dlatego może te ostatnie podmioty są im lepiej znane. 

Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej odmiennie wypowiadają się na temat funkcjonowania 

na ich terenie spółdzielni socjalnych i Centrów Integracji Społecznej. O ile dużej szansy na 

reintegrację społeczno-zawodową upatrują w CIS, tak nie widzą przeważnie takich szans  

w spółdzielniach socjalnych. Ponadto, zwracają uwagę na fakt innej odpowiedzialności, której 

wymaga prowadzenie obu jednostek – za usługi świadczone przez beneficjentów CIS 

odpowiedzialność bierze OPS, natomiast spółdzielnia socjalna jest pod tym względem niezależna  

i musi sama wziąć odpowiedzialność za siebie. 

 „Jak jeżdżę na wizyty studyjne, to widzę, że część tych spółdzielni socjalnych działa, ale większość  
z nich nie działa. Są one zakładane i po pewnym czasie zaprzestają działalności. Lepiej jest z CIS-ami, 
bo tak naprawdę CIS-y albo działają pod jakąś organizacją, albo pod urzędem i ktoś nad tym 
sprawuje nadzór. Są takie spółdzielnie, gdzie w skład wchodzi osoba prawna i to lepiej działa, bo 
środków jest więcej i więcej jest możliwości. Dla jednej osoby jest trudno założyć działalność 
gospodarczą, bo też nie wszyscy wiedzą, jak to działa. A w spółdzielni socjalnej, gdzie jest minimum 
pięć osób bodajże, to też zadaniami się dzielą, jeden drugiego może wspierać. Ale też z drugiej strony 
każdy chce być tym prezesem czy jakoś wysoko postawionym, no bo nikt nie chce być od tej 
<<czarnej roboty>> tak naprawdę i są tarcia na tej linii” (A.W.6) 

 „Ja na pewno jestem takim zwolennikiem (…) Klubów Integracji Społecznej, bo myślę, że to jest takie 
miejsce, gdzie nie ma <<de facto>> przymusu. (…). Z działalnością wiążą się środki finansowe 
oczywiście, ale nie ma ryzyka finansowego tak dużego jak w przypadku CIS-u, (…) myślę, że 
wszystkie (…) nasze lokalne [instytucje] plus ewentualnie powstanie KIS-u, byłby to taki twór 
idealny, gdzie moglibyśmy się tymi doświadczeniami wymieniać. (…) taka forma interdyscyplinarnej 
współpracy miałaby jak najbardziej pole do popisu” (J.K.6) 

W opinii badanych, spółdzielnie socjalne zakładają klienci pomocy społecznej, którzy są zwykle nie 

przygotowani merytorycznie i organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem 

pracowników OPS, niepowodzeń spółdzielni socjalnych należy doszukiwać się w tzw. czynniku 

ludzkim, czyli w braku kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej i organizacyjnej 

dawnych klientów pomocy społecznej, co jest wynikiem pozostawania w długotrwałym bezrobociu, 

uzależnieniach itp.: 

 „(…) Członkowie (…) spółdzielni rekrutowali się z osób wykluczonych, więc albo długotrwale 
bezrobotnych albo uzależnionych. Nie wszystkich można zaklasyfikować do tej grupy, ale wielu  
z nich to były takie osoby bądź korzystające wcześniej z takiej pomocy, bądź porzucające pracę 
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wcześniej. Ta działalność budziła wątpliwości. Przede wszystkim, jakość pracy, jakby z góry 
zakładano, ze nie może być dobra. Wiem, że w pierwszym okresie ich działalności bardzo trudno im 
było zaistnieć na naszym rynku gospodarczym, później było troszkę zleceń, ale później, mówię,  
w skutek jakichś tam nieprawidłowości wewnątrz tej organizacji, nieporozumień między członkami 
ona się rozpadła” (A.W.12) 

 „Ludzie, którzy przystępowali do zakładania i prowadzenia tej działalności, mieli zbyt małą wiedzę 
na temat mechanizmów dotyczących w ogóle rynku i działalności gospodarczej i po drugie osoby, 
które wykonywały pracę w tych spółdzielniach socjalnych nie były przygotowane do pracy” (E.P.6) 

Badani przyznawali, że w większości spółdzielni socjalnych, które zostały zlikwidowane, brakowało 

odpowiedzialnego i dobrze przygotowanego merytorycznie lidera. Wiele osób wskazało na braki 

kadrowe, brak kwalifikacji i umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych. 

Skarżyli się także na niską jakość świadczonych usług (np. cateringowych). Zauważali, że często 

członkom spółdzielni socjalnych brakuje referencji, marki, którą warunkuje zadowolenie klientów. 

 „Mieliśmy przykład spółdzielni socjalnej, ale ta spółdzielnia niestety nie miała <<przebicia>>. Też 
chyba nie była prowadzona przez odpowiednich ludzi i chyba funkcjonowała tylko rok, później 
upadła, nie była promowana, jakość usług świadczonych przez tą spółdzielnię była dość niska. Nie 
stawała właściwie do żadnych konkursów” (A.W.21) 

 „(…) Jest niewiele spółdzielni, które działają w sposób prawidłowy, a te które działają to nie 
ukrywajmy, mają niesamowitych menedżerów i jak gdyby to jest przede wszystkim całe <<clue>> 
spółdzielni socjalnej. Mieć dobrego menedżera, mieć dobre zaplecze z jakiegoś sektora publicznego. 
Jeżeli się tego nie ma, to szanse na otworzenie, a potem utrzymanie spółdzielni socjalnych są zerowe 
(…). U nas było parę spółdzielni socjalnych (…) wszystkie zostały zamknięte (…). Nie wiem dlaczego. 
Trzeba byłoby się temu bliżej przyjrzeć, ale jak domniemywam trzeba mieć zdolności menedżerskie” 
(A.S.9) 

 „(…) Rola powinna być duża, natomiast ten sektor, o ile można mówić o sektorze, nie jest do tego 
przygotowany. Po prostu stowarzyszenia, które mogłyby podjąć taką działalność, najczęściej nie 
wiedzą jak to zrobić, nie mają kadry takiej przygotowanej merytorycznie do tego” (A.W.10) 

Jedna z respondentek wskazała, że ok. 30% bezrobotnych klientów pomocy społecznej udaje się  

w różny sposób aktywizować np. przez zatrudnienie wspomagane, prace społecznie użyteczne czy 

właśnie dotowane przedsiębiorstwo społeczne. Jednak 70% klientów, mimo posiadanych własnych 

możliwości oraz starań pracowników socjalnych, nie chce tak naprawdę podjąć zatrudnienia. Czasami 

to jest trudne, ponieważ, jak wskazała dyrektor jednego z OPS (A.W.10), w spółdzielni socjalnej 

zarabia się „po kosztach”, co może wpływać na rotację pracowników. 

 „Klient pomocy społecznej jest specyficznym klientem i dzieli się na różne grupy. Są tacy, którzy 
twierdzą, że wszystko im się należy i ich trudno wyprowadzić z systemu, bo mają roszczenia i żądania 
i to z reguły eskaluje w miarę udzielania tej pomocy. A są i tacy, którzy doceniają najdrobniejszą 
pomoc i wsparcie. Możliwość kontaktu z osobami im życzliwymi już jest dla nich bardzo pomocna 
 i pozwala im funkcjonować lepiej bądź znosić (…) kryzysy” (A.W.12) 

 „Centrum [Integracji Społecznej] wspomaga tych ludzi, zatrudnia ich, daje im jakąś tam pracę  
i możliwości, ale nastawienie ludzi jest raczej negatywne. Strasznie ciężko jest przekonać ludzi do 
pójścia do pracy, szczególnie tych, którzy są długotrwale bezrobotni. Jak tu wstać o 8 rano do pracy. 
Dla nas - ludzi chodzących do pracy jest to normalne, a dla ludzi długotrwale bezrobotnych jest to 
jakiś problem, że trzeba gdzieś wyjść, trzeba pójść do tej pracy, ileś godzin tam spędzić (…)” (A.S.15) 

 „Sama idea tych CIS-ów była fajna, tyle tylko, że ona też nie dawała możliwości faktycznego zarobku 
tym osobom, które by pracowały. Ciężko jest wybrać osoby, za które się ręczy. Jeżeli mamy 
możliwość znalezienia komuś pracy, to z naszych podopiecznych ciężko kogoś wybrać i taką osobę 
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polecić. Często jest tak, że przyjdzie dwa tygodnie do pracy, a jak dostanie pierwsze pieniądze to już 
nie przyjdzie (…)” (P.S.14) 

 „Dyrektor [ZAZ-u] to mówił, zresztą to widać, że osoby niepełnosprawne, które są zatrudnione, 
częściej biorą chorobowe, oni mają prawo do tego, że jest turnus, że jest czas, kiedy trzeba przerwę 
w pracy zrobić. Jeżeli jest to osoba uzależniona i jest to krótki czas abstynencji, rok, półtorej - 
pojawić się może nawrót choroby alkoholowej. To jest choroba psychiczna. (…), ale na pewno jakiś 
element na rynku lokalnym mogą zaspokoić. Metodą małych kroków” (A.N.3) 

 „Nie sprawdziłoby się to tutaj. Miały panie taką możliwość, miały przeprowadzane szkolenia  
z organizowania i prowadzenia spółdzielni, natomiast nikt z takim pomysłem, że chciałby coś robić 
nie wyszedł. I wiem, że by się [to] nie sprawdziło, bo nasi klienci nie mają takich uwarunkowań, jak 
może klienci w dużych miastach. Nie biorą się za takie rzeczy” (A.S.14) 

 „(…) wymagania niektórych osób są bardzo wysokie (…) pobierają świadczenia, natomiast są 
osobami bardzo roszczeniowymi, ponieważ posiadając świadczenia z innego źródła, czyli typu renta 
z ZUS-u. Twierdzą, że państwo powinno ich utrzymać. Czyli żądają całego utrzymania” (P.S.13) 

Mimo powyższych trudności, część ośrodków pomocy społecznej włącza się w inicjatywy z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej lub planuje je w pewien sposób wesprzeć: 

 „Mamy dom dla bezdomnych mężczyzn, mieliśmy dawniej noclegownię. Chcemy właśnie na terenie 
tego domu wprowadzić jakieś formy aktywności dla mężczyzn bezdomnych (…), chcielibyśmy, żeby ci 
podopieczni też w jakiś taki sposób aktywny uczestniczyli w tym, co się dzieje tutaj wokół nich. Na 
początku chcieliśmy rozpocząć od prac społecznie użytecznych, czyli wypracować jakieś mechanizmy 
z urzędem miejskim i z urzędem pracy, żeby taka praca się znalazła dla bezdomnych, a później 
znaleźć właśnie jakąś możliwość, żeby stworzyć taką spółdzielnię socjalną na bazie osób 
bezdomnych, oczywiście przy odpowiednim wsparciu. Ale najpierw szukamy tych usług, tego co oni 
mogliby robić(…), np. na rzecz miasta. Takie są plany, a co nam z tego wyjdzie zobaczymy” (A.W.10) 

 „Myśmy mieli okres współpracy dość intensywnej. (…) to była spółdzielnia socjalna zajmująca się 
wykonywaniem pewnych prac remontowych, takich drobnych, utrzymywaniem porządku. Nasza 
współpraca polegała na tym, że kiedy mieliśmy klienta, który wymagał przeprowadzenia jakiegoś 
remontu albo wykonania usług związanych z usuwaniem barier architektonicznych, a nie korzystał  
z programów (bo były różne obiektywne przeciwności [korzystania] z programów wspierania osób 
niepełnosprawnych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie), to my wydawaliśmy zlecenia 
właśnie tej spółdzielni i w paru przypadkach wywiązała się znakomicie. Było to tanim kosztem, więc 
tutaj korzyści były obopólne, bo strony wnioskujące były zabezpieczone, my też nie wydawaliśmy na 
to jakichś wielkich środków” (A.W.12) 

Korzystną rolę, zdaniem badanych, w procesie reintegracji społeczno-zawodowej klientów, 

odgrywają inicjatywy podejmowane wspólnie z powiatowymi urzędami pracy, takie jak prace 

społecznie użyteczne:  

 „My wybieramy takiej najlżejsze formy, żeby pomóc tym osobom, te prace społecznie użyteczne. Jest 
10 godzin tygodniowo, to im odpowiada, z tego się wywiązują. I raczej będziemy szli w takim 
kierunku, że nie byłby to pełny wymiar czasu pracy, a coraz więcej tych osób [chcemy] mobilizować, 
przynajmniej częściowo (…)” (A.S.14) 

W przypadku braku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa społecznego na 

terenie gminy/ powiatu, respondentki zachowywały sceptycyzm i dystans lub wolały nie wypowiadać 

się na ten temat. 

 „(…) Ja mam bardzo sceptyczne podejście do tego zjawiska i (…) uważam, że na dzień dzisiejszy jest 
mało regulacji prawnych, żeby to pozwalało z tego korzystać, żeby z tego korzystali nasi 
podopieczni, więc jak gdyby tutaj nie chciałabym się do końca wypowiadać” (A.S.9) 
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Podczas wywiadów wskazywano na szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych w stopniu 

lekkim, które na rynku pracy są traktowane tak jak osoby pełnosprawne (A.W.10). 

Przedsiębiorstwa społeczne oceniane są w środowisku lokalnym i w samych OPS przez pryzmat 

osiąganego sukcesu lub porażki. Dlatego też w tych gminach, gdzie działają spółdzielnie socjalne lub 

gdzie działały i upadły, ekonomia społeczna nie jest postrzegana jako efektywna forma integracji 

społecznej. Część badanych zwraca uwagę, że na pozytywny wizerunek przedsiębiorstw społecznych 

wpływa ich aktywność oraz dobra polityka informacyjna dotycząca podejmowanych działań. 

Wypracowanie takiego wizerunku wymaga jednakże czasu oraz pewnych nakładów pracy.  

Sytuacja lepiej wygląda w przypadku organizacji pozarządowych i CIS. Przy czym, w niektórych 

przypadkach, spółdzielnie socjalne postrzegane są jako konkurencja dla działalności biznesowej:  

 „Dążymy do tego, żeby otworzyć najpierw CIS, a na podstawie tych ludzi, którzy wyjdą kiedyś z tego 
CIS-u utworzyć spółdzielnie socjalne. Niekiedy to nie jest postrzegane pozytywnie. Jeżeli będziemy 
prowadzili warsztaty, będziemy przygotowywać kogoś do jakiejś tam roli zawodowej i będziemy też 
oferować usługi, to przedsiębiorcy lokalni poczują się niekiedy zagrożeni, niekiedy wejdziemy w ich 
działalność” (A.W.6) 

W gminach, gdzie nie działają przedsiębiorstwa społeczne, respondentki udzielały odpowiedzi 

niejednoznacznych lub nie znając tematu - starały się nie wypowiadać. 

 „W instytucji, w której pracujemy, mamy mało wspólnego [z ekonomią społeczną] (…). Niekoniecznie 
rozumiemy (…) funkcjonowanie, możliwości takich organizacji. Z drugiej strony, jeżeli się pracuje 
 w takiej instytucji jak nasza, gdzie zawsze jest niedobór pieniędzy, to czasami się postrzega takie 
instytucje jako konkurenta, czy kogoś kto też wyciąga ręce po te same pieniądze (…). Z drugiej strony 
jest to jakaś nowość (…). Myślę, że z dosyć dużą nieufnością się podchodzi do takich form. 
(…)[Podmioty ekonomii społecznej to] coś ciekawego, ale trudnego do prowadzenia  
i wymagającego wsparcia. Nie mają szansy się utrzymać samodzielnie na rynku. Niosą za sobą duże 
ryzyko niepowodzenia po prostu” (P.S.23) 

Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych 

Ze względu na status prawny, ośrodki pomocy społecznej nie oferują pomocy finansowej 

przedsiębiorstwom społecznych. Badani podkreślają, iż instytucje samorządowe mają ograniczone 

możliwości jeśli chodzi o wsparcie udzielane przedsiębiorstwom społecznym. Związane jest to m.in.  

z procedurą przetargową, która uniemożliwia bezpośrednie zlecanie usług przedsiębiorstwom 

społecznym: 

 Dopóki nie będzie takich ułatwień dla chociażby jednostek pomocy społecznej, że my mamy prawo 
wyboru kontrahenta do świadczenia na przykład usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, nie na 
zasadzie ustawy o zamówieniach publicznych, ale że możemy to robić w innym trybie i na innych 
zasadach, i że dla nas cena nie będzie tym elementem zasadniczym, wiodącym w tej całej 
procedurze, dopóki ośrodki nie będą korzystały z usług podmiotów ekonomii społecznej, bo one będą 
zawsze droższe, dlatego że tam nie tylko chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, (…) 
wytwarzanie usług, o sprzedaż tych usług czy produkcję, ale tam jest również integracja społeczna, 
która jest niestety bardzo kosztowną rzeczą w tym całym procesie” (E.P.6) 
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Niektóre z OPS wskazywały na wysokie koszty oraz niską jakość usług świadczonych przez spółdzielnie 

socjalne. Pojawiły się także opinie o znacznych kosztach funkcjonowania Centrów Integracji 

Społecznej. Jednak wiele OPS zna i popiera tę formę reintegracji społecznej.  

Jak wskazują pracownicy OPS, samorządy lokalne niejednokrotnie wspierają podmioty ekonomii 

społecznej. Przytaczają oni przypadki nieodpłatnego wynajmowania lokali przez JST 

przedsiębiorstwom społecznym. Same OPS starają się promować, w miarę swoich możliwości, 

działalność takich podmiotów poprzez opracowywanie i rozdawanie ulotek, folderów 

informacyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, branżowej i na stronach internetowych 

JST i OPS oraz przekazywanie na spotkaniach w urzędzie i w ośrodku. Niektóre ośrodki deklarują 

prowadzenie wspólnych projektów, organizację spotkań informacyjnych czy doradztwa  

(np. prawnego). 

OPS wskazują na konieczność współpracy i budowania świadomości społecznej w gminie na 

rzecz sektora ekonomii społecznej. Kładą nacisk na poznanie dobrych przykładów – dobrych praktyk 

związanych z funkcjonowaniem takich podmiotów. Mają także pomysły na to, jak powinno wyglądać 

wspieranie przedsiębiorstw społecznych przez ośrodki i gminy. 

 „Kwestia umożliwienia takich rzeczy jak: siedziba – dostęp do lokalu, pomoc księgowa na początek 
 i przede wszystkim pomoc w znajdowaniu zleceń” (P.S.23) 

 „[Gdyby podmioty ekonomii społecznej powstały u nas w gminie] na pewno kierowalibyśmy naszych 
podopiecznych do tych podmiotów, ale przede wszystkim zlecalibyśmy im prace. Gmina by zlecała, 
jakby była jakaś spółdzielnia socjalna zajmująca się sprzątaniem: sprzątanie budynków czy 
wykaszanie zieleni, odśnieżanie. Widzimy też taką potrzebę, (…) żeby powstała właśnie taka 
spółdzielnia, która zajmuje się cateringiem (…), my byśmy dali na przykład budynek, gdzie za jakieś 
preferencyjne stawki by sobie ta spółdzielnia wynajęła powierzchnię i dostarczałaby do szkół 
posiłki”(A.W.6) 

 „Ewentualnie moglibyśmy ich pokierować gdzieś do jakichś jednostek, które już pracują, żeby im 
pomogły, żeby zobaczyli jak tam to funkcjonuje. Tu nie ma problemu, każdy jest chętny, żeby 
pokazać jak to wszystko działa, ta ekonomia (…). Jeżeli chodzi o środki finansowe, no to nie możemy 
im pomagać, a co dopiero jakieś dofinansowania” (A.S.14) 

 „W pierwszym okresie, któraś z instytucji powinna sprawować kontrolę nad tym i wspomagać tych 
ludzi w takich codziennych czynnościach, bo bardzo często jest to zupełna nowość dla wielu z tych 
osób. Nie radzą sobie na przykład z prowadzeniem księgowości, z promocją własnej działalności, na 
pewno tego typu działania wspierające powinny mieć miejsce” (A.W.12) 

 „(…) Powinien być człowiek czy cały zespół, który będzie <<kładką>> pomiędzy władzą lokalną  
a takimi organizacjami. Bo niekoniecznie takie organizacje potrafią przełożyć to w sposób 
zrozumiały i czasami ta nić porozumienia na tym etapie jest niekoniecznie dobra, i myślę, że dobrze 
by było, żeby taka osoba wspomagała te osoby i byłaby takim jakby przewodnikiem wśród władz 
lokalnych” (A.S.15) 

Jeden z respondentów zauważył, iż zapisy dotyczące przedsiębiorstw społecznych powinny znaleźć 

się w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Wskazał, iż jest zbyt małe 

zainteresowanie gmin możliwościami, jakie daje ekonomia społeczna. Przyczyn tej sytuacji upatruje  

w tym, iż zadania z zakresu ekonomii społecznej nie są dla samorządów obligatoryjne. 

 „Ja powiem tak, co nie jest obligatoryjne to jest na zasadzie: wiem, ale nie ma pieniędzy. Jak coś jest 
obligatoryjne to samorządy inaczej do tego podchodzą. Strategie uchwalają rady, radni, programy 
uchwalają rady. Oni są w środowisku, oni tych ludzi widzą. My możemy wskazywać, my im mówimy 
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jako urzędnicy, że jest taka potrzeba, ale pytanie pada: a skąd na to pieniądze. Jeżeli to nie jest 
obligatoryjne to ciężej te pieniądze pozyskać. Bez pieniędzy się nie da wielu rzeczy zrobić. Możemy 
ideę tworzyć” (A.N.3) 

Respondenci podkreślają także wiodącą rolę władz gminy w rozwoju ekonomii społecznej: 

 „(…) Nie wyobrażam sobie, że ośrodek ma być koordynatorem czy osobą wiodącą  
w tworzeniu czy realizacji tego typu przedsięwzięć [z ekonomii społecznej]. To ma być 
przedsięwzięcie gminne, osobą wiodącą mają być włodarze” (P.S.24) 

Niektórzy przedstawiciele OPS podają konkretne przykłady inicjatyw, zasobów, które mogą zostać 

uruchomione przez instytucje w celu rozwoju ekonomii społecznej. Inni wskazują na ograniczenia  

w tym zakresie: 

 Na Klub Integracji Społecznej to pieniądze są. To nie są duże pieniądze w skali roku. Radni tutaj jak 
najbardziej są chętni, żeby to działanie kontynuować (...). Natomiast na stworzenie CIS-u już nas nie 
stać. Tutaj ośrodków alkoholowych jest niewiele (A.W.5) 

 „Promowanie tych przedsiębiorstw, zachęty finansowe dla samorządów, by zainteresowały się tą 
działalnością i dostęp do pieniędzy z zewnątrz, unijnych. Jeżeli nie będzie twardych zachęt 
finansowych to nie będzie tego” (P.S.23) 

 „Ja nie bardzo widzę, poza tym, że te instytucje mogłyby u nas startować do przetargów, to wtedy 
jak najbardziej. Ale bezpośrednio nie mamy takiej możliwości” (E.P.1) 

Pojawiła się i taka opinia, że zasoby, szczególnie finansowe, gmin i powiatów są bardzo skromne, stąd 

samorządy obawiają się inwestować w coś, co ma małe szanse przetrwania na rynku, wolą wspierać 

lepiej rokujące przedsięwzięcia. 

Podmioty należące do sektora ekonomii społecznej mogą pozyskiwać zlecenia uczestnicząc  

w konkursach ofert na zadania publiczne gminy i powiatu, w tym szczególnie z zastosowaniem 

klauzul społecznych. Klauzule społeczne są warunkami realizacji zamówienia kontraktowanego  

w rygorze zamówień publicznych, które pozwalają na realizację celów społecznych, przy czym nie 

mogą dyskryminować żadnego oferenta9. Dzięki zastosowaniu klauzul społecznych można dobierać 

takich oferentów, którzy przy okazji realizacji zamówienia zagwarantują realizację celów społecznych, 

 np. zamawiający może określić w zamówieniu, że chce by było ono realizowane przez osoby 

bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, bezdomnych, osoby niepełnosprawne, 

uzależnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu przez nich terapii, chore psychicznie, 

zwalniane z zakładów karnych bądź uchodźców10. Oznacza to, iż realizacji zadań publicznych mogą się 

podjąć również podmioty ekonomii społecznej11. Z uwagi na to, że zastosowanie klauzul społecznych 

może stanowić szansę dla przedsiębiorstw społecznych na otrzymanie zlecenia z gminy/ powiatu, 

zapytano przedstawicieli OPS o opinie w tej sprawie.  

Badani nie wypowiedzieli się jednoznacznie o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach 

publicznych. Uważali to za zbyt skomplikowane zagadnienie, które należy zostawić do rozważenia 

prawnikom. Niektórzy upatrują w owych klauzulach jakiejś szansy, ale pojawiła się i taka wypowiedź: 

                                                           
9
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609047#klauzule 

10
 Więcej na ten temat na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1252 

11
http://www.spoldzielczosc.republika.pl/klauzula/klauzula%20spoleczna.htm 
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 „Nie powinny być traktowane aż tak ulgowo. Możemy im dać pewne ulgi w podatkach, ale jeśli 
chodzi o zamówienia publiczne to będzie stwarzać niezdrowy klimat” (P.S. 24) 

Podnosząc temat stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych jeden  

z respondentów przyznał, iż w jego mieście funkcjonuje zarządzenie prezydenta zachęcające do 

stosowania klauzul przy zamówieniach poniżej 14 000 euro, ale odzew ze strony przedsiębiorstw 

społecznych jest niewielki: 

 „(…) był taki sygnał ze strony prezydenta, żeby te klauzule stosować. Nie był to nakaz, nie były też te 
klauzule stosowane przy dużych zamówieniach, bo po prześledzeniu stron internetowych znaleźliśmy 
takie informacje, że kontrole zarzucają brak konkurencyjności takich zamówień. Trochę się baliśmy 
wejść w te duże zamówienia z tymi klauzulami. Ale też jest tak, że i świadomość kontrolerów się 
zmienia, zostały wydane wytyczne ministra rozwoju regionalnego odnośnie stosowania klauzul 
społecznych i teraz wiemy, że możemy posłużyć się tymi zapisami, gdyby ktoś zarzucał nam brak 
konkurencyjności. Możliwość jest taka, że we wszystkich tych działaniach, które biorą pod uwagę 
zaspokajanie potrzeb społecznych możemy te klauzule stosować. Ale tak naprawdę jak ogłaszamy 
jakieś zamówienia, niekoniecznie z tym warunkiem, to nie wpływają oferty ze strony spółdzielni 
socjalnych, mimo, że na pewno mogliby składać. Czemu nie składają? Tego nie wiemy. Nie wiem, czy 
uznają, że nie są w stanie wykonać zamówienia i dlatego nie składają, czy nie składają, bo czekają 
aż się do nich zwrócimy, a tego zrobić nie możemy” (J.K.7) 

Ważną kwestią poruszaną w badaniach był sposób finansowania przedsiębiorstw społecznych. 

Większość przedstawicieli OPS uważa, że przedsiębiorstwa społeczne (tutaj: spółdzielnie socjalne) już 

z założenia powinny utrzymywać się samodzielnie, z własnej działalności. Jednak na początku, 

szczególnie w pierwszym roku działalności, potrzebne jest dofinansowanie, np. w postaci dotacji.  

W opinii badanych, pomoc finansowa w formie dotacji jest jednak ograniczona skromnymi budżetami 

gmin. 

 „Na początku wiadomo, że muszą być dotacje, przede wszystkim z budżetu państwa i z budżetu 
gminy, ale później główne źródło to powinno być to, co oni zarobią na siebie, czyli tak po dwóch, 
trzech, czterech latach powinni już zarobić na siebie” (A.W.6) 

 „Jeśli kondycja gmin pozwala (…), to w interesie gminy jest to, żeby wspomagać te instytucje i myślę, 
że przynajmniej w tym początkowym okresie, dobrze by było, żeby związać miejsce działalności  
z, między innymi, władzą czy z instytucjami, które mają tutaj w tej kwestii coś do powiedzenia, 
poprzez taką pomoc, zresztą pomoc wszelkiego rodzaju, ale finansową również. Takie 
warunkowanie, takie kontraktowanie działalności, myślę, że mogłoby być pożyteczne” (A.W.12) 

 „Na pewno z dotacji, ale też z tego, co sami wypracują. Na razie jest potrzebna ta pomoc unijna, bo 
też wiadomo, że takiej dużej dotacji nigdy nie dostaniemy, żeby to w pełni pokryć. Muszą też wyjść 
na rynek, muszą się pokazać z dobrej strony, żeby przyciągnąć ludzi. To, co zarobią to też nie będą na 
początku <<kokosy>>, trzeba poczekać na zyski, ale właśnie projekty unijne i właśnie finansowanie 
unijne byłoby bardzo wskazane” (A.W.6) 

Źródłami finansowania, zdaniem badanych, powinny być fundusze strukturalne, środki z budżetów 

gmin i powiatów, z powiatowych urzędów pracy, ewentualne programy rządowe, środki PFRON. Kilka 

OPS zaproponowało również montaż finansowy poszczególnych źródeł finansowania w budżecie 

przedsiębiorstw społecznych.  

 „Tak jak to teraz wygląda, czyli z Funduszu Pracy (...). Myślę, że to jest takie źródło, które się samo 
nasuwa i jest dobre. Jest Europejski Fundusz Społeczny, do którego mogą podmioty się zgłaszać – to 
jest jak najbardziej cel Funduszu, żeby wspierać zatrudnialność” (J.K.7) 



 

 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

24 
 

 „Ja uważam, że jeśli mogłoby być to finansowane, to tylko i wyłącznie z Funduszu Pracy. To, co na 
przykład na zadania otrzymuje powiatowy urząd pracy. Ewentualnie, gdyby (…) po napisaniu 
takiego prawnego biznes planu, (…) jakieś tam osoby były chętne, żeby dostały (…) pożyczkę. Ale to 
by była pożyczka, załóżmy, na jakiś dłuższy okres i byłaby ustalona data terminu spłacenia. (…) 
gdyby po (…) załóżmy pół roku działało przedsiębiorstwo, to wtedy (…) mogłoby się ubiegać  
o umorzenie tych środków. To by na pewno była bardzo duża pomoc, natomiast jeśli chodziłoby już  
o wydatki bieżące, no to musieliby poradzić sobie sami” (A.S.14) 

 „(…) Może bezpośrednio powinni być tutaj włączeni przedsiębiorcy, którzy potrzebują 
poszczególnych grup zawodowych. Tutaj powinna być partycypacja, jakieś ulgi, które powinny  
z kolei rekompensować ich wkład (…). Wydaje mi się, że przynajmniej połowa wkładu danego 
przedsiębiorstwa powinna być wypracowana (…). Zdaję sobie sprawę, jak trudne są do zdobycia 
pieniądze unijne (…). Unia myślę, myślę, że na sam początek (…). Jeżeli [z kolei] jest wkład 
samorządu to też jest kwestia nadzoru, kontroli i dlatego ten wkład jest taką przepustką do tego, 
żeby wejść i sprawdzić jak te pieniądze są wydawane (…)” (A.W.5) 

 „Myślę, że w pewnej części ze wszystkich miejsc. Może Unię zostawiłbym na końcu, mimo, że ona jest 
dość zasobna w środki i można tam zdobywać fundusze. Ale myślę, że w pierwszej kolejności to 
jednak gmina, przynajmniej w jakiejś części, chociażby dlatego, że prościej się te środki pozyskuje  
i się nie rozlicza. Jeśli o Unię to jak najbardziej, natomiast to już muszą być osoby bardziej obyte” 
(E.P.1) 

Badani wskazywali na stosunkowo niską efektywność działań spółdzielni socjalnych w stosunku do 

wnoszonych przy ich powstaniu wkładów finansowych. Dzielili się raczej negatywnym 

doświadczeniami, wynikającymi z braku widocznych sukcesów spółdzielni socjalnych oraz 

nieumiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. 

 „Nie miałam do czynienia z wieloma, więc tutaj też nie chcę generalizować, ale obawiam się, że jak 
coś łatwo przychodzi, to też łatwo z tego zrezygnować, więc ta efektywność w wielu przypadkach 
jest bardzo niewielka” (A.W.12) 

Większość badanych stwierdziła, że autonomiczne działanie przedsiębiorstw społecznych (w tym 

przede wszystkim spółdzielni socjalnych) po ewentualnym wstrzymaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania (np. środków unijnych, rządowych) nie jest możliwe. Ta forma działalności jest 

stosunkowo młoda, nieznana, a ryzyko wiążące się z utrzymaniem przedsiębiorstwa społecznego na 

otwartym rynku jest bardzo duże. Wypowiedzi uzyskane od respondentów są w tej kwestii zbieżne  

i wypływają z ich doświadczeń zawodowych, związanych z obserwowaniem „cyklu życia” spółdzielni 

socjalnych. Podobne opinie wyrażają także o innych podmiotach ekonomii społecznej: 

 „Miałam też styczność z Zakładami Aktywizacji Zawodowej, wiem, że gdyby nie było tej pomocy  
z zewnątrz to nie utrzymają się te Zakłady” (A.S.14) 

 „Ja mogę na przykładzie powiedzieć. Dopóki były pieniądze z urzędu pracy, bo mam konkretne 
podmioty na myśli - to funkcjonowały. Natomiast jak skończył się czas, to okazało się, że nie są  
w stanie się utrzymać. Czyli, że okres czasu jest niewystarczający, bo to jest okres 3 lat. W przypadku 
ZAZ-u, gdyby powiat przestał go dofinansowywać, mimo, że wiem, że tam jest sposób zarządzania 
na bardzo wysokim poziomie, to ja nie sądzę, że ZAZ byłby w stanie się utrzymać” (A.N.3) 

 Dużo z nich na pewno zaprzestałoby działalności. Nie wiem jak dużo, ale samo to, że te podmioty, 
które teraz funkcjonują, na przykład spółdzielnie socjalne (…) tak naprawdę sobie słabo radzą. Mają 
zawsze trudności ze zleceniami, mają problem z opłaceniem wszystkich należności, które są tam co 
miesiąc wymagane. Radzą sobie w ten sposób, że zatrudniają osoby na pół etatu, czy zawieszają 
działalność. Wydaje mi się, że po odcięciu ich od dotacji, to by wyglądało jeszcze gorzej. Sporo z nich 
zaprzestałoby działalności” (J.K.7) 
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Pojawiło się także odmienne stanowisko: 

 „Jeżeli chodzi o te osoby, które tworzą spółdzielnię socjalną, to ich już trzeba postrzegać jako 
przedsiębiorców. Muszą się zachowywać tak jakby byli tymi przedsiębiorcami. Więc jeżeli te osoby 
naprawdę wypracują sposób działania, znajdą klientów, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby się 
utrzymali na rynku” (A.W.6) 

Rozwój sektora ekonomii społecznej wymaga wszechstronnej wiedzy i wsparcia specjalistów. Jeśli 

chodzi o opinie na temat ich liczby z ekonomii społecznej w województwie śląskim to wiele osób nie 

wie, ilu jest takich ekspertów, nie potrafi określić ich liczby. U reszty badanych zdania są podzielone: 

część z nich uważa, że jest ich zbyt mało, a część, że liczba ta jest wystarczająca. Jednak 

niejednokrotnie respondenci nie wiedzą, gdzie szukać takich ekspertów, czasami wskazują na 

organizacje pozarządowe, czasami na PUP-y w większych miastach województwa. Jeden  

z respondentów zaznaczył, iż problem leży w zupełnie innym miejscu, a mianowicie: 

 „(…) problem się pojawia na etapie kiedy już faktycznie podmiot jest utworzony. (…) na etapie 
tworzenia podmiotów, przepisów tych ekspertów jest dużo. W momencie kiedy podmiot jest już 
utworzony i działa, to brakuje ekspertów typowo finansowo-księgowych, bo podmioty mają 
problem z rozliczaniem VAT-u, z fakturami, z takimi już księgowymi sprawami i tu już ekspertów 
brakuje. To wiem też z jakiegoś spotkania na którym wypowiadała się osoba z otoczenia spółdzielni 
socjalnej. Że właśnie w momencie, kiedy przychodzi faktura albo trzeba wystawić fakturę i zwracają 
się do tych OWES-ów jak to zrobić, to mało kto jest im w stanie odpowiedzieć. To są też trudne 
sprawy. Brakuje więc ekspertów, którzy orientują się w kwestii budżetowej, księgowej” (J.K.7) 

Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi 

Przedstawiciele OPS uważają, że współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami społecznymi 

może przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych i zwiększenia aktywności 

lokalnej. Jednak tylko niektóre z badanych osób potrafią wskazać przykłady takiej współpracy  

i zawiązywania partnerstw. Część badanych dostrzega możliwości w tym zakresie, a część jest 

nastawiona sceptycznie: 

 „Na terenie powiatu były [partnerstwa], natomiast nie wiem jak jest teraz. Do 2007 roku, kiedy 
pracowałam w powiatowym centrum pomocy rodzinie, to były firmy z powiatu (…), które 
zatrudniały osoby niepełnosprawne, z różnym stopniem niepełnosprawności. Miały umowy 
podpisane na zatrudnianie, na tworzenie miejsc pracy i to było naprawdę bardzo fajne (…). Zgodnie  
z tamtą ustawą [osoby niepełnosprawne] w znacznym stopniu, miały skrócony czas pracy, miały tam 
więcej przerw, były inne zasady zatrudniania takich osób. Natomiast pracodawcy byli z nich 
zadowoleni, a oni byli zadowoleni z zatrudnienia, z tego, że <<wyrywają się>> z domu, nie muszą 
siedzieć i wiem, że to funkcjonowało bardzo dobrze. Natomiast nie wiem, jak jest teraz” (A.S.14) 

 „W ciągu ostatnich dwóch lat miałam jedną ofertę, że ktoś zaproponował nam partnerstwo  
w pisaniu projektu związanego z KIS-em i jedną ofertę, która mówiła o CIS-ie. Ten projekt z KIS-em 
był rzeczywiście napisany w partnerstwie z Wojewódzkim Instytutem Górnictwa, z którym robiliśmy 
już jeden projekt. Natomiast niestety nie otrzymaliśmy środków. Ta druga oferta w ogóle nie została 
zrealizowana, zakończyło się to tylko na wstępnych rozmowach. Tutaj partnerem miała być nasza 
miejscowa fundacja, ale wycofała się z tego pomysłu” (J.K.6) 

Badane osoby cechowało aktywne podejście. Podały one różne przykłady i propozycje inicjatyw 

samorządów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w celu rozwiązania lokalnych problemów 

społecznych. 
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 „Ta współpraca między urzędem, GOPS-em a tymi podmiotami społecznymi? Na pewno byśmy im 
zlecali wykonywanie jakichś tam zadań: porządkowanie rowów, wykaszanie rowów melioracyjnych, 
zbieranie śmieci. Wiadomo, że każdy chciałby mieszkać w ładnym otoczeniu, gdzie się nie walają po 
lasach śmietniki i tak dalej, to też w pewnym sensie wpłynie na tą naszą społeczność” (A.W.6) 

 „(…)szukaliśmy przedsiębiorców, którzy zatrudniliby na przykład naszych klientów, nie wszystkich, 
ale część tych naszych klientów. Nie było ani jednego chętnego, opinia była taka, że po prostu by 
mieli zły wpływ na pracowników, którzy tam pracują, w tym sensie, że uznają tych naszych klientów 
za takich, którzy by się nie dostosowali do warunków, które u nich panują w zakładzie pracy” 
(A.S.14) 

  „(…)Wiem, że u nas przynajmniej jedna spółdzielnia tworzy bardzo zły wizerunek urzędu pracy, bo 
swego czasu starając się o dotację, popadli w tak ostry konflikt, że do tej pory nie są w stanie ze 
sobą rozmawiać. (…) kiedy oni mają oczekiwania, których nie jest w stanie spełnić żadna miejska 
jednostka, to uznają, że to jest nasza zła wola (…)” (J.K. 7) 

Jeśli chodzi o motywy samorządu przy podejmowaniu współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi, 

respondenci wskazywali na możliwość skuteczniejszego rozwiązywania problemów lokalnych. 

Zauważali, że dla decydentów ważne może być również zyskanie większego poparcia w wyborach.  

Z kolei niepodejmowanie współpracy wynika - według respondentów - z wygody oraz obawy, iż 

współpraca się nie uda. Badani są także realistami, jeśli chodzi o szanse i zagrożenia przy realizacji 

kolejnych, wspólnych inicjatyw podejmowanych przez samorządy i przedsiębiorstwa społeczne. 

Wśród warunków, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa społeczne planujące stać się partnerem 

samorządu, badani wymienili m.in. stabilność danego podmiotu - czy posiada strukturę, w tym 

zarząd, skarbnika, księgowość, sponsorów oraz czy potrafi pozyskiwać i rozliczać środki. 

Przedsiębiorstwo powinno także prowadzić kampanie informacyjne – będzie wówczas 

rozpoznawalne, a tym samym wiarygodniejsze jako potencjalny partner. 

 „Jest ścisła współpraca z urzędem pracy, gdzie również doradztwo idzie w kierunku możliwości 
pozyskania jakichś środków. (…) Urzędy pracy nie bardzo mają z czego teraz finansować 
rozpoczynanie tej działalności, a Centra Integracji Społecznej są drogimi bardzo formami, na które 
nie chcą się zgadzać samorządy lokalne. Błędne koło” (E.P.6) 

 „[Szanse] na razie mamy bardzo nikłe, ponieważ jako ośrodek nawet nie mamy swojej siedziby, 
wynajmujemy tutaj pomieszczenie do końca roku, ponieważ nie znalazły się dla nas żadne 
pomieszczenia, dla ośrodka, a co dopiero dla naszych podopiecznych” (A.S.14) 

 „(…) [przedsiębiorstwa społeczne] mogą się okazać niekonkurencyjne. Za drogie, niespełniające 
warunków. W przypadku kryzysu, ograniczaniu działalności samorządowej one będą pierwsze, które 
stracą dotacje, a nie są w stanie utrzymać się samodzielnie na rynku. Oferta może być też 
niedostosowana, mało elastyczna” (P.S.23) 

 „(…) Nie do końca trafne wybory tych działalności [organizacji pozarządowych] i nie do końca 
przemyślane sposoby rozwoju, którą mogą być niewypałem, gdyż jest już dużo takich instytucji na 
rynku i mogą się nie sprawdzić, czy może za dużo fundacji, dużo jakichś stowarzyszeń, które 
niekoniecznie pomagają, a czasem przeszkadzają sobie wzajemnie. Za dużo instytucji z jednego 
obszaru. Zamiast pomagać to czasami wypierają się nawzajem” (A.S.15) 

  „Lokalizacja [spółdzielni socjalnej] była bardzo dobra, niedaleko parku, rewelacyjna. I gdyby była 
dobra jakość produktów i dobrze byłoby to rozreklamowane, to z powodu lokalizacji mogłoby się to 
rozwinąć i przynosić różnego rodzaju efekty. Kiedyś byłam z jakiegoś projektu na wizycie studyjnej  
i oglądałam chyba w Poznaniu, gdzie spółdzielnia socjalna przygotowywała posiłki. Te posiłki były 
naprawdę rewelacyjne. Także jakość usług świadczonych przez tę spółdzielnię oceniłabym bardzo 
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wysoko i ona tam też posiłki serwowała do szkół w formie cateringowej. Naprawdę się rozwinęła, 
tam był sukces duży, a u nas było odwrotnie” (A.W.21) 

 „Obawiałbym się tego czynnika ludzkiego. Bo to wiadomo, że te przedsiębiorstwa, w nich nie 
utrzymuje się długo zatrudnienie, jest duża rotacja, więc trzeba mieć jakieś zaplecze, żeby chociażby 
tych pracowników mieć. Pytanie, kto to będzie prowadził. Bo jak mamy być w partnerstwie, to 
potrzebny jest odpowiedzialny partner, takie odpowiedzialne osoby, z którymi to, co się ustali będzie 
realizowane. Zresztą to jest może nie najważniejsza, ale jedna z istotniejszych bolączek tych 
spółdzielni socjalnych. Rotacja jest tak duża, że nawet jeśli dostaną zlecenie, to nie są w stanie go 
zrealizować. Więc tego bym się obawiał najbardziej” (E.P.1) 

Wśród inicjatyw zgłaszanych przez OPS na rzecz podmiotów ekonomii społecznej pojawił się pomysł 

na spółdzielnię socjalną przy zakładzie pracy, która prowadziłaby działalność pomocniczą, a zakład 

szkolił pracowników i oferował maszyny. Z kolei spółdzielnia socjalna miałaby za zadanie promować 

zakład pracy (A.W.10). 

Badane osoby uważają, że przedsiębiorstwa społeczne mogą wykonywać różnego typu usługi, 

zlecane w trybie zamówienia publicznego przez gminy, z zastosowaniem klauzul społecznych.  

W opinii badanych powinny one być w miarę możliwości proste i nieskomplikowane, uwarunkowane 

kwalifikacjami i możliwościami pracowników/ beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

spółdzielni socjalnych i Centrum Integracji Społecznej. Pracownicy OPS wymienili całe spektrum 

usług, które mieszczą się przede wszystkim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz usług  

o charakterze komunalnym. Zaliczyli do nich:  

1. Usługi opiekuńcze dla seniorów i dzieci: dla osób starszych w miejscu zamieszkania  

(np. w przypadku, gdy dorosłe dzieci emigrują zarobkowo), dla rodzin z dziećmi do lat 3. 

Prowadzenie instytucji: żłobków, schronisk dla matek z dziećmi. W przypadku NGO 

prowadzących działalność gospodarczą - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, ośrodka 

interwencji kryzysowej, klubów młodzieżowych, domów pomocy społecznej, domów 

samotnej matki czy rodzinnych domów pomocy.  

2. Usługi medyczne dla osób niepełnosprawnych. 

3. Usługi cateringowe i pralnicze: dla klientów DPS, dowóz i przygotowywanie posiłków dla 

klientów OPS, prowadzenie baru, prowadzenie kuchni w szkołach. 

4. Usługi rzemieślnicze: szewskie, szklarskie, rymarskie i zegarmistrzowskie i inne. 

5. Dbanie o zieleń w gminie: koszenie trawy, w tym na drogach, porządkowanie skwerów, 

parków, ogrodów, odkurzanie centrum botanicznego. 

6. Drobne usługi remontowe: usługi budowlane, usuwanie barier architektonicznych. 

7. Usługi porządkowe: sprzątanie, w tym budynków, klatek schodowych, dbanie o przystanki 

komunikacji gminnej/miejskiej, dbanie o rowy melioracyjne, utrzymywanie porządku, 

wywożenie śmieci, sprzątanie wysypisk, odśnieżanie. 

8. Zbieranie i recycling odpadów. 

9. Usługi handlowe: prowadzenie sklepu, np. z używaną odzieżą, meblami. 

10. Inne: usługi drukarskie 

Jedna z respondentek stwierdziła, że przedsiębiorstwa społeczne nie powinny wchodzić  

w sferę produkcji, ze względu na to, iż nie są konkurencyjne na otwartym runku, a sam rynek 

produkcji jest nieprzewidywalny. 
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Wymieniając usługi o charakterze opiekuńczym nad dziećmi i osobami starszymi badani zastrzegają 

jednocześnie konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji i właściwych postaw przez osoby 

świadczące te usługi, co wiąże się z zaufaniem do przedsiębiorstwa społecznego czy organizacji 

pozarządowej. Podkreślają, że „praca z człowiekiem” jest obszarem szczególnie wrażliwym, stąd 

ewentualne niewłaściwe wykonanie pociąga za sobą duże konsekwencje.       

 „To nie jest tak, że mogę powierzyć np. opiekę nad dziećmi w świetlicach komukolwiek. Opiekę nad 
dziećmi i w świetlicach mogą sprawować osoby z wyższym wyksztalceniem  pedagogicznym. Trzeba 
respektować przepisy. Opieki nad dziećmi nie może sprawować ktoś bez kwalifikacji, zaplecza. 
Gdyby miasto dawało obiekty to i tak muszą być to fachowcy. Być może niektórymi zadaniami te 
przedsiębiorstwa mogłyby się zajmować, ale w tej chwili ciężko mi jest powiedzieć jakimi” (P.S. 11) 

 „Usługi opiekuńcze. Prowadzenie konkretnych placówek (...). Z tym, że my usługi opiekuńcze 
prowadzimy od 1992 roku, a miasto (…) nie śledziłam, czy dało te usługi organizacjom, czy musiało je 
pozostawić (…). Nikt tego nie chciał wziąć (…). Należałoby się zastanowić, jakie były przyczyny. 
Głównie pieniądze pewnie. Konkurs był kilka razy ogłaszany. W takiej gminie jak nasza bałabym się 
w taki sposób to <<puścić>>, (…), [bałabym się]że ktoś w pewnym momencie przestanie prowadzić 
działalność gospodarczą. My wtedy z dnia na dzień zostaniemy (…) w sytuacji bez wyjścia” (P.S. 14) 

 „Mówię o świadczeniu usług opiekuńczych, o sprawowaniu opieki nad dziećmi. <<Nie wypaliła>> 
nam ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, co jest już powszechnie krytykowane. Myślę, że 
gdyby powstały takie małe spółdzielnie, czy w jakiejkolwiek innej formie by to miało być, świadczące 
usługi tego typu, ale nie przy wymogach dotyczących nie wiem… warunków higieniczno-sanitarnych, 
aż tak zaostrzonych, jak to jest w przypadku przedszkoli czy jednostek prowadzonych przez 
samorządy. Przy mniejszych wymogach mogłoby to się znakomicie spełnić, a to byłaby korzyść 
naprawdę niesamowita dla wielu kobiet chcących podjąć zatrudnienie po urodzeniu dzieci. Takich 
miejsc jest bardzo dużo, prowadzenie na przykład schronisk, różnych form takiej pomocy dla osób 
niezaradnych życiowo, to pięknie by się sprawdziło. Z obopólną korzyścią” (A.W.12) 

Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych 

Przedstawiciele OPS bardzo rzadko lub w ogóle nie spotkali się z promocją usług/ produktów przez 

przedsiębiorstwa społeczne. Dotyczyło to zarówno poziomu gminy, powiatu, podregionu  

i województwa. Przyznawali przy tym, że niekiedy ich ośrodki promowały usługi przedsiębiorstw 

społecznych poprzez opracowywanie i umieszczanie ulotek, folderów, promowały tego typu 

inicjatywy na spotkaniach w urzędzie i w OPS, niekiedy na stronie internetowej czy poprzez 

publikacje artykułu w lokalnej gazecie. Jednak, jak same przyznają, wymiar tej promocji jest bardzo 

ograniczony. Informacja o działalności przedsiębiorstwa społecznego często nie dociera nawet do 

mieszkańców gminy. Ponadto, trzeba też pamiętać o promocji negatywnej, która wynika ze złej 

jakości produktów i usług świadczonych przez spółdzielnie socjalne, ich szybkiej likwidacji, 

problemach z funkcjonowaniem, konfliktów członków spółdzielni, rotacji pracowników itp. Niektóre 

przedstawicielki OPS uznały za celowe prowadzenie promocji przedsiębiorczości społecznej wspólnie 

z powiatowymi urzędami pracy.  

 „[Promocja] wśród osób, które przechodzą przez Centrum Integracji Społecznej. Daje ono taką 
wiedzę, którą mogą zdobyć po przejściu przez program indywidualny, że myślę, że te osoby mogłyby 
właśnie stać się zaczątkiem prowadzenia takiej właśnie spółdzielni socjalnej. I myślę, że wśród takich 
osób należałoby szukać jakichś wstępnych kandydatów do prowadzenia takiej działalności” (A.S.15) 
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 „Poprzez stronę internetową to przychodzą osoby, które zazwyczaj do pomocy społecznej się nie 
kwalifikują. Projekt <<Praca się opłaca>> jest chwytliwy i tutaj przychodzą mieszkańcy, którzy chcą 
zmienić zawód albo nagle tej pracy nie ma. Tylko chwilę są w tym naszym systemie i bardzo dobrze. 
Ale generalnie nasi klienci to są ludzie, którzy nie mają Internetu i generalnie nie umieją [nim się 
posługiwać]. Praktycznie może pięć procent, może trzy ma dostęp do Internetu” (A.W.5) 

 „Trochę jest tak, że to obieg zamknięty. Informujemy pracowników socjalnych, w wielkim skrócie, że 
takie przedsięwzięcie jest realizowane i na jakich warunkach osoby mogą do niego przystąpić.  
Z drugiej strony przekazujemy informacje, co to daje. Próbujemy motywować ludzi do działania” 
(E.P.1) 

Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej 

Przedstawiciele OPS ostrożnie oceniają szanse rozwoju ekonomii społecznej w naszym 

województwie. Nie oznacza to jednak, że nie widzą przyszłości w tym sektorze. Dostrzegają, iż 

województwo śląskie jako region ma bardzo duży potencjał. Wśród czynników sprzyjających 

rozwojowi ekonomii społecznej wymieniają m.in. dużą liczbę mieszkańców oraz dobre warunki 

komunikacyjne. Badani są zainteresowani wprowadzaniem nowych metod pracy z klientem, jednak 

kierują się przede wszystkim swoim doświadczeniem i zasadą „oszczędzania zasobów”. Uważają, że 

na razie sektor ekonomii społecznej rozwija się powoli i w związku z tym konieczne są dodatkowe 

środki, przede wszystkim finansowe i kadrowe przeznaczone na to zadanie. Stwierdzają, że nie każdy 

klient odnajdzie się w sektorze ekonomii społecznej, dlatego ewentualne decyzje o utworzeniu 

przedsiębiorstwa społecznego powinny być gruntownie przemyślane. Poza tym istnieje w regionie 

potrzeba budowania świadomości społecznej oraz wielu zintegrowanych działań promocyjnych  

i informacyjnych. 

 „Szanse są olbrzymie (…). Nasz region jest dość szczególny pod wieloma względami, więc tutaj 
miejsca na taką działalność znalazłoby się dużo (…). Cała trudność polega na tym, żeby budować 
świadomość społeczną (…). Ale myślę, że tutaj trzeba by pójść w programy, jakieś specjalne, dla osób 
bezrobotnych. I to nie na takiej zasadzie, jak to ma miejsce do tej pory, czyli oferujemy szkolenia  
w ramach projektów unijnych i na tym się kończy (…). Tylko, że jest to powiązane z tworzeniem albo 
miejsc pracy, albo z możliwością [ich] tworzenia (…) przy jakimś wsparciu. (…) głównie trzeba by 
tworzyć takie programy, które pozwolą na niesienie pomocy przez dłuższy czas takiej firmie albo, 
jeśli to nie wychodzi, na jakąś zmianę profilu (…). Programy te powinni tworzyć ludzie świadomi tej 
konieczności. Myślę, że u nas, to jest obszar naszego ministerstwa, czyli Ministerstwa Pracy i Polityki 
[Społecznej], być może Ministerstwa Gospodarki również, no bo to musi być skorelowane, ale 
wszystkie instytucje, które działają w tym obszarze, ale najbardziej widziałam tu urzędy pracy” 
(A.W.12) 

 „[Szanse rozwoju są] tylko pomalutku, to raczkuje. Znam tutaj osoby, które kiedyś korzystały  
z pomocy społecznej, gdzieś tam jakąś firmę założyły, jednoosobową najczęściej, ale jakoś to idzie i 
już do tej pomocy nie wracają. Uważam, że w spółdzielni socjalnej też by sobie poradzili, tym 
bardziej, że mieliby wcześniej wsparcie CIS-u” (A.W.6) 

 „W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej twierdzę, że [ekonomia społeczna] nie będzie się 
rozwijała. To jest moje osobiste zdanie. Na podstawie tego, że gospodarka hamuje. Nie będzie 
wsparcia gminy, jeśli chodzi o finanse, czy wsparcie lokalowe. Gminy nie mają pieniędzy. Po 
narzuceniu pewnych wskaźników (…), których się trzeba żelazną ręką trzymać gminy nie są w stanie. 
Jeszcze przy stałym narzucaniu nam dodatkowych zadań. Trzeba się zastanowić jak to zrobić. 
Funduszy Unijnych jest też coraz mniej” (P.S.24) 
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 „Szczerze powiedziawszy ja to widzę źle. Mamy wszechobecny kryzys,(…) i jeżeli ktoś decyduje się na 
założenie spółdzielni socjalnej, musi naprawdę dokładnie to przemyśleć, zastanowić się nad tymi 
plusami, co będzie za, co będzie przeciw. To muszą być osoby, które kierują tą spółdzielnią naprawdę 
na wysokim poziomie, o wysokich umiejętnościach menedżerskich, z ogromnym potencjałem. Jeżeli 
tego nie będzie, tych wszystkich czynników, to ja uważam, że spółdzielnia nie ma szans. Szczerze 
powiedziawszy słyszałam tylko o dwóch spółdzielniach, które istnieją w Polsce, od iluś tam lat, 
bardzo dobrze prosperują, a reszta pojawia się i znika” (A.S.9) 

Niektórzy badani zwracają uwagę, że problematyka pomocy społecznej i związana z nią ekonomia 

społeczna nie zajmują pierwszoplanowej pozycji wśród radnych czy decydentów, a ich praca nie 

zawsze jest doceniana w środowisku. 

 „Ja oceniam to, tak szczerze, średnio. Staramy się zrobić jak najwięcej, natomiast inne osoby, czyli 
pan radny czy biznesmeni z naszego terenu postrzegają w ogóle całą pomoc społeczną jako 
marnotrawstwo. Oni widzą całkiem inny tok postępowania wobec osób, niektórych naszych 
klientów. Nie zdają sobie sprawy, jaka to jest odpowiedzialność. Bo jeśli na przykład przyjdzie do nas 
klient, który jest tutaj negatywnie postrzegany w środowisku (…), to zgodnie z przepisami, które 
obowiązują w naszym państwie, my musimy mu w jakiś sposób pomóc. Więc my mamy różne 
propozycje dla tych osób, nie zawsze z tego korzystają, piszą nam oświadczenia, że rezygnują, że nie 
chcą. Natomiast wiadomo, że jak są warunki zimowe to i tak trzeba osobom bezdomnym (…) pomóc. 
I zdarza się, że do kogoś ten węgiel dostarczymy, a on go sprzeda. I to już od razu jest afera. Tylko, że 
gdybyśmy tego nie dostarczyli, to my za to odpowiedzialność ponosimy (…). Więc mówię szczerze, 
otwarcie, że (…) nasza pomoc jest postrzegana jako bezcelowa i daremna (…)” (A.S.14) 

 „Ja mam takie wrażenie, że ktoś może uważać, że się za dużo o tym mówi, a ja uważam, że się za 
mało mówi. Nie ma tego w świadomości. My z racji zawodu, który wykonujemy mamy wiedzę na ten 
temat ze szkoleń itd., natomiast nie sądzę, żeby to funkcjonowało nawet w świadomości radnych. 
Dla nich się liczą twarde rezultaty – drogi, kanalizacja. Coś co jest mierzalne i można się tym 
pochwalić przed wyborcami. Natomiast stworzenie takiego przedsiębiorstwa społecznego wymaga 
czasu i nie wiem czy chcieliby się tym chwalić” (P.S.24) 

Inna respondentka upatruje szans na rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej w edukacji 

szkolnej, w uczeniu przedsiębiorczości, w pozyskiwaniu liderów, a także w aktywności społecznej 

młodzieży:  

 „Byłam zdumiona, że liceum, do którego kiedyś chodziłam, nie ma młodych ludzi, którzy 
angażowaliby się społecznie, nie ma jakiegoś sformalizowanego wolontariatu. Szukaliśmy osób 
pomagających <<naszym dzieciom>> odrabiać lekcje w ośrodku wsparcia, bo prowadziliśmy takie 
świetlice. (…) Okazało się, że może są chętni, ale w ogóle młodzi ludzie nie zrzeszają się, nie ma 
liderów, nie ma oferty takiej pomocy. Trudno mi powiedzieć, czy to wynika z ilości zajęć, czy dzieci 
nie mają czasu” (A.N.2) 

Respondenci nie potrafią określić, w których podregionach województwa śląskiego ekonomia 

społeczna rozwija się najbardziej dynamicznie. Nie byli w stanie wskazać takiego obszaru. Ich zdaniem 

nie rządzi tym żadna zasada, a każdy podregion ma jednakowe szanse rozwoju.  

 „Wydaje mi się, że wszędzie jest tak samo, że każdy musi odkryć coś w czym mógłby w danym 
regionie zaistnieć. Byłam na takiej wizycie studyjnej w Bałtowie i w Strzelcach Opolskich, każdy sobie 
znalazł jakąś lukę na rynku. To dobrze działa w (…) województwie opolskim, [gdzie] kilka osób 
założyło spółdzielnię socjalną (…), która się zajmowała wycinką drzew w lasach. Nie było 
zainteresowania wśród ludności lokalnej, żeby sobie tam drzewo przygotować i na tym oni ruszyli. 
Działają prężnie i z tego mają duże dochody. A u nas czegoś takiego nie ma, bo tutaj każdy 
mieszkaniec chciałaby sobie działkę w lesie zrobić i wyrobić sobie drzewa na zimę. U nas by raczej 
nikogo nie dopuścili, jakiejś spółdzielni do lasu. To także zależy od regionu” (A.W.6) 
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Niektóre z osób podawały pewne miasta, które kojarzą się z tym sektorem (jak np. Ruda Śląska, 

Cieszyn, Bytom). Przedstawiciele OPS z gmin wiejskich uważają, że ekonomia społeczna dynamiczniej 

rozwija się w miastach, jako że są tam większe możliwości, środki finansowe, a także etaty na inne 

dodatkowe zadania, jak również specjaliści z tego obszaru.  

 „W GOPS-ie zajmujemy się każdy wszystkim. Ja na przykład zajmowałam się świadczeniami 
rodzinnymi, zadaniami z zakresu pomocy społecznej tj. strategią rozwiązywania problemów 
społecznych, projektami socjalnymi, przez pięć lat trochę tego i trochę tego. W miastach mają jednak 
wydzielone zadania i zajmują się dokładnie tym. To też jak sobie powołają komórkę, która nadzoruje 
powstawanie CIS-ów, spółdzielni socjalnych, która zajmuje się współpracą z organizacjami 
pozarządowymi, to też jest inaczej” (A.W.6) 

Inni dostrzegają, że sam potencjał ludnościowy i problemy społeczne występujące na terenie regionu 

powinny skłaniać do bardziej intensywnego rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Z kolei osoby  

z MOPS-ów takich opinii nie potwierdzały.  

Potrzeby informacyjno-szkoleniowe instytucji samorządowych/ władz lokalnych w zakresie 

ekonomii społecznej 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w badaniach były potrzeby informacyjno-szkoleniowe jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, w których pracują badani w zakresie ekonomii społecznej. 

Badani przyznali, że brakuje informacji na temat sektora ekonomii społecznej w województwie 

śląskim, ale jednocześnie nie potrafili do końca sprecyzować, jakich danych konkretnie. Inne osoby 

twierdziły, że z uwagi na przeciążenie obowiązkami zawodowymi nie ma szans na to, aby ich ośrodek 

zajął się tematem ekonomii społecznej i w związku z tym nie potrzebują danych na ten temat. Wydaje 

się, że potrzeby informacyjne z obszaru ekonomii społecznej są mało dostrzegalne ze względu na 

niewielką świadomość korzyści płynących z rozwoju tego sektora. 

 „Pracujemy tak trochę na intuicję, widzimy, jakie są potrzeby i szukamy rozwiązań na <<własnym 
podwórku>>. Ta namiastka ekonomii [społecznej] czyli Klub Integracji Społecznej cieszę się, że on 
jest, bo to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale nie szukam, nie interesuję się szerzej ze względu na 
braki czasowe (…).To się inaczej przedkłada niż w dużym ośrodku, gdzie są kierownicy 
poszczególnych działów (…). Dziewczyny uczestniczyły w wyjazdach studyjnych: w Bałtowie były,  
w Cieszynie były. To są fajne przedsięwzięci (…), ale naprawdę pewnych rzeczy niestety nie da się 
przeskoczyć. Róbmy to co nam dobrze wychodzi i kontynuujmy, natomiast nowe rzeczy owszem, ale 
też na takiej zasadzie, że nie za wszelką cenę” (A.W.5) 

 „Na pewno brakuje nam rozeznania potrzeb mieszkańców gminy, jakich usług by się spodziewali po 
tych przyszłych spółdzielniach socjalnych. Myśleliśmy kiedyś o takiej spółdzielni socjalnej, której 
pracownicy byliby przeszkoleni w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Ale też nam 
trudno było rozeznać, ile osób by z tego skorzystało, bo niekiedy ktoś chce skorzystać, a potem 
rezygnuje. [Poza tym] te osoby, które by pracowały w takiej spółdzielni socjalnej, to by się 
wywodziły z naszego grona, z naszych obecnych podopiecznych” (A.W.6) 

W kwestii potrzeb dotyczących kształcenia kadr instytucji (szkolenia, doradztwo, studia 

podyplomowe itp.) zdania były podzielone. Połowa respondentek przyznała, że takie szkolenia są 

potrzebne. Inne stwierdziły jednak, że nie widzą takiej konieczności. Uzasadniają to niepowodzeniami 

przedsiębiorstw społecznych w swoim otoczeniu, brakiem możliwości finansowych gmin/ powiatów 

na finansowanie tego sektora, jak również brakami kadrowymi i nadmiarem obowiązków nie 
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pozwalających na podejmowanie dodatkowych inicjatyw, jak też brakiem czasu na udział  

w szkoleniach/ konferencjach itp. Oto przykładowe wypowiedzi: 

 „To co jest nam potrzebne, to te szkolenia, które proponuje ROPS i inne firmy. Z tego korzystamy i to 
nam wystarcza. Na nasze możliwości, nasze finanse, to nam po prostu wystarcza. (…) Od nas na 
pewno żaden z pracowników nie brałby dodatkowego zadania, żeby pomagać tym spółdzielniom 
socjalnym.(…) Bo każdy już ma za dużo” (A.S.14) 

 „W jednostce, w której pracuję, ROPS organizuje od czasu do czasu szkolenia, konferencje tego 
dotyczące. Inne informacje do nas nie docierają. Na dzień dzisiejszy to, co dzieje się w województwie 
to są tylko działania ROPS-u. Żadne inne służby nie działają w tym kierunku” (P.S.14) 

 „Wy, jako ROPS, organizowaliście szereg szkoleń, ja uważam że część z nich była naprawdę bardzo 
dobrze zrobiona, a trenerzy bardzo profesjonalnie podeszli do tematu, umieli zobrazować na czym 
polega pojęcie ekonomii, powiedzieć jak wygląda założenie spółdzielni i co się z tym wiąże (...)” 
(A.S.9) 

 „W tamtym roku starałam się o usługę doradztwa, to jest działanie ze środków z ROPS-u. Pan 
przyjechał i mieliśmy [doradztwo] z pracy z trudnym klientem i to nam się bardzo spodobało, bo był 
dwa dni i wiele spraw nam się udało rozwiązać (…). Coraz mniej jest pieniędzy na szkolenia, więc ja 
korzystam z tych ROPS-owskich bardzo chętnie (…). Szkolenia grupowe dla kadry są lepsze, bo 
dziewczyny się poznają, uczą się od siebie wzajemnie, słuchają własnych doświadczeń, więcej 
wynoszą też, bo jedna drugiej pomoże, przypomni jak to się robi (…)” (A.W.5) 

 (…) pracownicy są tak obciążeni pracą, że każde nowe zadanie mimo, że ono budzi zainteresowanie, 
refleksję i nawet chęć, nie jest możliwe do realizacji. Samo szkolenie też nic nie przynosi, poza jakąś 
wiedzą, umiejętnościami, których, jeśli nie można wykorzystać w pracy chociażby z tego względu, że 
nie ma kto i kiedy tego zrobić. W dłuższej perspektywie zapomina się i osłabia ten zapał. Boję się, że 
tutaj szkolenie też nie przyniesie efektów takich, jakbyśmy się spodziewali, czyli przełożenia tego na 
praktyczne działania” (A.W.12) 

Podsumowując można stwierdzić, że termin „ekonomia społeczna” jest znany przedstawicielkom 

ośrodków pomocy społecznej, ale niezbyt dobrze. Respondentki potrafią wskazać podmioty należące 

do tego sektora, ale nie za bardzo potrafią określić, czym jest otoczenie sektora ekonomii społecznej. 

Twierdzą, że przynajmniej w teorii, sektor ekonomii społecznej może odegrać pozytywną rolę  

w reintegracji społeczno-zawodowej ich klientów. Jednak z ich doświadczeń zawodowych, 

związanych z gospodarką społeczną, wyłania się obraz niemal skazanej na porażkę spółdzielni 

socjalnej i nieco lepiej rokującego Centrum Integracji Społecznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy 

pracownicy OPS upatrują w czynnikach wewnętrznych tj. głównie w nieprzygotowanej do 

prowadzenia spółdzielni socjalnej kadry wywodzącej się z klientów pomocy społecznej, obarczonej 

konsekwencjami pozostawania w długotrwałymi bezrobociu oraz w czynnikach zewnętrznych, 

związanych z brakiem środków finansowych gmin i powiatów na zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych, przeciążeniem obowiązkami zawodowymi, niedoborami kadrowymi w OPS, a także 

stereotypami funkcjonującymi w społecznościach lokalnych na temat osób prowadzących 

spółdzielnie socjalne, a także nie zawsze pozytywnymi opiniami na temat jakości świadczonych przez 

nie usług. W wielu wypowiedziach pojawia się przy tym kwestia długoletniej i satysfakcjonującej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – badani uznają je za liczącego się partnera w środowisku 

lokalnym.  

Biorąc pod uwagę kwestie finansowe, przedstawiciele OPS wskazują na różne źródła finansowania  

w zależności od etapu działalności, na którym jest dane przedsiębiorstwo społeczne. W okresie 
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początkowym, ich zdaniem, przedsiębiorstwo mogłoby korzystać ze środków unijnych, a następnie ze 

środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i programów rządowych. Natomiast po 

roku, dwóch latach, dany podmiot powinien pozyskiwać zlecenia na realizację zadań publicznych  

w gminie/ powiecie i to one powinny stanowić jego główne źródło utrzymania. Jednakże mimo takich 

deklaracji, pracownicy OPS uważają, że przedsiębiorstwa społeczne mają małą szansę na przetrwanie 

na otwartym rynku bez pozyskania dodatkowych dotacji. Swoje opinie uzasadniają trudną sytuacją 

ekonomiczną kraju, dużą konkurencją, postawami i brakiem doświadczenia biznesowego członków 

spółdzielni socjalnych. 

Osoby badane nie były w stanie określić, jak liczna w województwie śląskim jest grupa ekspertów 

zajmujących się obszarem ekonomii społecznej, ani gdzie ich szukać. Nie potrafiły wskazać, jakich 

danych i informacji oczekiwałyby na ten temat. Są sceptycznie nastawione do pozyskiwania wiedzy  

w postaci szkoleń, studiów podyplomowych i podczas konferencji, bez możliwości zastosowania tego 

później w ośrodku. Chciałyby pozyskaną wiedzę i umiejętności łączyć z elementem wdrożeniowym, 

co obecnie, ze względu na skromne zasoby finansowe gmin i opisywane wyżej trudności, jest możliwe 

tylko w ograniczonym zakresie. 

Poza tym, reprezentanci gminnych OPS sądzą, że MOPS-y mają lepsze możliwości, przede wszystkim 

finansowe i kadrowe realizacji dodatkowych zadań, w tym dotyczących sektora ekonomii społecznej. 

Z kolei badani pochodzący z większych miast nie potwierdzają takich faktów.  

Z przeprowadzonych wywiadów wyłania się obraz zaangażowanych w swoją pracę przedstawicielek 

OPS, kreatywnie podchodzących do problemów klienta, szukających nowych możliwości, 

podejmujących współpracę tam, gdzie rysuje się taka możliwość, a jednocześnie realistek 

„mierzących siły na zamiary”, trzeźwo oceniających rzeczywistość. 

3.3 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

Według przedstawicieli PCPR pojęcie „ekonomii społecznej” nie funkcjonuje w świadomości 

społecznej - dotyczy to zarówno potencjalnych beneficjentów, jak i urzędników. Główne przyczyny to 

ich zdaniem brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów oraz utrudniony dostęp do 

informacji. 

 „Do powiatowego centrum przychodzą osoby dotknięte różnymi deficytami. Często jest to brak 
środków do życia, bądź niskie środki do życia. Osoby te nie są zainteresowane zmianą swojej sytuacji 
materialnej, liczą na pomoc w tym wąskim zakresie. W powiecie nie funkcjonują środki komunikacji 
miejskiej, jest brak PKS-ów, czy PKP. Jeśli te osoby mieszkają w odległych zakątkach naszego 
powiatu, gdzie nie ma możliwości dojechania tymi środkami, to ci ludzie są zamknięci we własnej 
wsi i wyjeżdżają rzadko gdzieś dalej, bo nie mają takiej możliwości” (P.S.19) 

Samo pojęcie ekonomii społecznej definiowane jest jako „zatrudnienie wspomagane” lub rodzaj 

działalności gospodarczej adresowanej do określonej grupy społecznej np. osób wykluczonych. 
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Do sektora ekonomii społecznej badani zaliczają przede wszystkim spółdzielnie socjalne i Zakłady 

Aktywności Zawodowej. Jeden z respondentów rozszerzył odpowiedź wskazując, iż do sektora 

ekonomii społecznej można również zaliczyć: 

 „(…) inne podmioty prywatne, czy podmioty powstające z inicjatywy osób wykluczonych, które 
tworzą sobie własną spółdzielnię, działalność gdzie mogą się poczuć osobami docenionymi i mogą 
poprawić swoją sytuację ekonomiczną poprzez produkcję czy określone usługi” (P.S.19) 

Do otoczenia sektora ekonomii społecznej zaliczono instytucje pomocy społecznej, jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i powiatowe urzędy pracy. 

Respondenci wskazali, że na terenie ich powiatów nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa 

społeczne. 

 „Owszem, swojego czasu dawno temu mieliśmy jedną spółdzielnię socjalną, spółdzielnia ta dawno 
już nie funkcjonuje z różnych przyczyn, natomiast rzeczywiście na terenie powiatu nie ma takich 
instytucji” (A.S.10) 

W związku z powyższym trudno im określić jak są one postrzegane w środowisku lokalnym  

i w instytucjach przez nich reprezentowanych. Zakładają, iż urzędnicy – szczególnie ci, którzy zajmują 

się problematyką wykluczenia – posiadają pewną wiedzę nt. podmiotów ES. Wskazują, iż istnieje 

zagrożenie postrzegania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej stereotypowo jako 

podmiotu „gorszego” na rynku. 

Widzą również rozdźwięk między kwestiami teoretycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej a jej 

praktycznym wdrożeniem: 

 „Sama idea wydaje mi się słuszna i dobra. Jest to tutaj społeczeństwo obywatelskie, które wzięłoby 
problemy w swoje ręce i mogłoby się przyczynić do rozwoju nawet określonego regionu. Natomiast 
jeśli chodzi o realia wdrożenia to jest druga sprawa, trudniejsza. W większych miastach może to 
działać lepiej, natomiast w takich powiatach jest zdecydowanie gorzej” (P.S.19) 

Respondenci zgodnie uznali, iż ekonomia społeczna może odegrać dużą rolę  

w przeciwdziałaniu marginalizacji społeczno-zawodowej. 

 „Myślę, że to jest dobra droga. Stopień demoralizacji zmniejszyłby się, ludzie nie sięgaliby po 
alkohol, narkotyki. Przynosiłoby to określony rezultat, automatycznie mniej by było rzeczy 
niepożądanych w otoczeniu” (P.S.19) 

Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych 

Ponieważ w powiatach reprezentowanych przez badanych nie działają przedsiębiorstwa społeczne, 

nie udzielili oni odpowiedzi na pytanie dotyczące form wsparcia oferowanych obecnie przez ich 

instytucje. 

Wśród form wsparcia, jakie według badanych powinny być udzielane podmiotom ekonomii 

społecznej i ich otoczeniu przez PCPR wymieniono wsparcie finansowe, doradcze (np. porady 

prawne), szkoleniowe (np. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej).  

Na pytanie o mechanizmy, środki i zasoby, które mogłyby być uruchomione przez ich instytucje,  

w celu rozwoju ekonomii społecznej, respondenci udzielili rozbieżnych odpowiedzi:  
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 „(…)tylko i wyłącznie ze strony środków finansowych” (A.S.10) 

 „Żadne (środki). Brakuje nam pieniędzy na wszystko, również na działalność bieżącą. Zawsze nasz 
budżet jest niedoszacowany. Mamy często pieniądze na 10 miesięcy, a potem się zobaczy” (P.S.19) 

Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych - według respondentów - to środki PFRON, Fundusz 

Pracy, fundusze unijne, budżet państwa, budżety samorządów oraz działalność własna. Badani mieli 

dużą trudność z oceną efektywności poszczególnych sposobów finansowania przedsiębiorstw 

społecznych, nie potrafili wskazać, które ze środków najefektywniej mogą wpłynąć na ich rozwój.  

 „Trudno tutaj powiedzieć, ale myślę, że harmonijnie wszystkie razem” (P.S.19) 

Przedstawiciele PCPR uznali, iż poszczególne typy przedsiębiorstw społecznych powinny być 

dotowane głównie na początku swojej działalności – miałyby to być środki ułatwiające 

usamodzielnienie się i rozpoczęcie/rozwój działalności. W następnych etapach wsparcie powinno być 

zmniejszane, aż do całkowitego usamodzielnienia. Należałoby także rozważyć możliwość udzielania 

wsparcia pomostowego. 

Respondenci stwierdzili, iż autonomiczne działanie przedsiębiorstw społecznych po ewentualnym 

wstrzymaniu zewnętrznych źródeł finansowania jest możliwe – niemniej jednak całkowity brak 

środków już na starcie, na rozpoczęcie działalności czy wsparcie pomostowe znacznie utrudniłby 

proces powstawania przedsiębiorstw społecznych.  

Jeden z przedstawicieli PCPR zwraca także uwagę na koszty pracy w Polsce: 

 „To jest bardzo duży problem. Koszty pracy są olbrzymie. Podatki, ZUS. Działalność takiego zakładu 
musiałaby być wielka, żeby zarobić na siebie. Przecież nikt ich nie zwolni z ZUS-u, z podatku. Do 
końca nie są chyba w stanie być samodzielną jednostką. Wsparcie samorządu, albo częściowo 
mniejszy ZUS, tylko, że to jest już nierówność społeczna. Te pożyczki na rozpoczęcie działalności  
z urzędu pracy - ludzie zakładają przedsiębiorstwa i po 2 latach je zamykają, bo wzrasta im ZUS, 
powierzchnia lokalowa. Bez wsparcia i ulg te mini-przedsiębiorstwa padają” (P.S. 19) 

Wśród obszarów działalności przedsiębiorstw społecznych wymieniono przede wszystkim usługi 

opiekuńcze, porządkowe, żywieniowe oraz świadczenie drobnych napraw.  

Respondenci, albo nie potrafili ocenić czy w regionie występuje dostateczna liczba ekspertów/ 

specjalistów z zakresu ekonomii społecznej, albo uznawali, iż ich liczba jest niezadowalająca. 

Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi 

Przedstawiciele PCPR uznali, iż współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami społecznymi 

może przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych/zwiększenia aktywności lokalnej 

i warto podejmować próby nawiązania takiej współpracy. Niemniej jednak mieli trudności ze 

wskazaniem obszarów i sposobów, w jaki mogłaby ona przebiegać - po raz kolejny wymieniono tutaj 

konieczność wsparcia finansowego czy doradztwa. Zwrócono równocześnie uwagę, iż udostępnienie 

usług doradcy zawodowego/prawnika generowałoby koszty – stąd pytanie, kto miałby je finansować. 

Respondenci nie potrafili wymienić konkretnych przykładów zawiązywania partnerstw pomiędzy 

przedsiębiorstwami społecznymi a samorządami na ich terenie. Jako uczestników takiego 

partnerstwa wskazali urząd pracy, jednostki samorządu gminnego czy powiatowego. 
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Badani nie potrafili precyzyjnie określić inicjatyw, które mogłyby być podjęte przez samorządy  

i przedsiębiorstwa społeczne (przy wsparciu funduszy unijnych) w celu rozwiązania lokalnych 

problemów społecznych.  

 „Teraz to będziemy dywagować i zastanawiać się tak naprawdę, co by było gdyby, żeby 
odpowiedzieć na to pytanie. Jakie rozmowy mogłyby być podejmowane. Trudno jest odpowiedzieć 
na to pytanie, bo takich inicjatyw nie było, nikt się nawet nie zgłosił z takim problemem, więc gdyby 
było, to byśmy się pewnie zastanawiali nad tym. Natomiast na ten moment…” (A.S. 10) 

Jeden z respondentów jako przykład wspólnej inicjatywy samorządu i przedsiębiorstwa społecznego 

wymienił usługi porządkowe na terenie gminy/powiatu. Jako zagrożenie dla realizacji kolejnych, 

wspólnych inicjatyw wskazywano kryzys ekonomiczny i związany z nim brak środków finansowych. 

Szanse są natomiast, zdaniem badanych, trudne do oszacowania, ponieważ do tej pory tego typu 

inicjatywy nie były podejmowane w powiatach respondentów. Jako powód niepodejmowania 

współpracy samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami społecznymi podawano brak zainteresowania 

ze strony potencjalnych beneficjentów. Do warunków, które przedsiębiorstwa społeczne 

zainteresowane współpracą z samorządem powinny spełniać zaliczano posiadanie określonej formy 

prawnej, planów działania, odpowiedniej liczby pracowników oraz przedstawienie sytuacji 

finansowej. Według respondentów samorządy mogłyby zlecać przedsiębiorstwom społecznym 

zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych czy prac porządkowych. 

Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych 

Badani spotkali się z działaniami promocyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa społeczne – 

niemniej jednak były one dość chaotyczne i skierowane, ich zdaniem, do niewłaściwych adresatów. 

Zauważali, iż przydatna byłaby promocja w prasie, Internecie i za pośrednictwem bannerów. 

Instytucje reprezentowane przez badanych nie promują przedsiębiorczości społecznej, jak wskazał 

jeden z respondentów: „(…) nie ma czego promować” (A.S. 10). Informacje na temat możliwości 

uzyskania środków finansowych przez przedsiębiorstwa społeczne umieszczane są na stronie 

internetowej powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej 

Respondenci uznali, iż przy odpowiednim wsparciu ekonomia społeczna ma szanse na rozwój  

w regionie. Szczególnie istotne jest ono w początkowej fazie działalności przedsiębiorstw 

społecznych. Oceniając warunki rozwoju ekonomii społecznej w innych regionach kraju respondenci  

z jednej strony wskazali, iż teoretycznie regiony biedniejsze powinny mieć większe szanse, ponieważ 

zjawisko wykluczenia występuje tam w szerszym zakresie, natomiast z drugiej strony podkreślali, iż  

w większych miastach jest łatwiejszy dostęp do urzędu/informacji. 

Typy usług społecznych/publicznych, których podjęcie przez przedsiębiorstwa społeczne przyniosłoby 

korzyść zarówno dla samorządu, jak i dla osób wykluczonych społecznie - według badanych – to  

np. utrzymanie zieleni, usługi porządkowe. 
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Respondenci nie potrafili wskazać, w których regionach województwa śląskiego ekonomia społeczna 

rozwija się najsłabiej, a gdzie dynamicznie. 

Potrzeby informacyjno-szkoleniowe instytucji samorządowych/lokalnych władz w zakresie 

ekonomii społecznej 

Respondenci przyznają, iż wiedza na temat ekonomii społecznej jest niewystarczająca - jest to wynik 

dużej liczby zadań ustawowych i braków kadrowych w ich instytucjach. 

 „Tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą jednostkę ekonomia społeczna gdzieś nam uciekła. Skupiamy się 
na zadaniach ustawowych, które są teraz. Jesteśmy obłożeni tak a nie inaczej. Zatrudnienie mamy 
niskie, niewystarczające. Staramy się realizować te zadania priorytetowe. Nie mówię, że ta 
ekonomia nie jest ważną kwestią, ale nie ma osoby, która by się zajmowała tylko tą ekonomią 
społeczną. Może warto by było w gminie kogoś zatrudnić. My tak jak mówię wiemy o tym, co to jest, 
ale tylko w teorii. Mało jest wiedzy i pieniędzy w regionie niestety” (P.S.19) 

Badani uznali, iż istnieje potrzeba kształcenia kadr instytucji, w których pracują w zakresie ekonomii 

społecznej; jako przykładowe formy podano szkolenia (preferowana forma to warsztat), doradztwo 

oraz studia podyplomowe. 

3.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

Przedstawicielowi WUP-u znane jest pojęcie ekonomii społecznej, lokuje ją w „przestrzeni organizacji 

pozarządowych, które mając określone cele zajmują się szeroko pojętą problematyką społeczną, 

nie wyciągając z tego korzyści majątkowych” (E.P.4). Uważa, że samo pojęcie funkcjonuje  

w świadomości społecznej, jednak równocześnie wskazuje na trudności w jego zdefiniowaniu  

i przyporządkowaniu działań do nazwy. Do instytucji ekonomii społecznej zalicza przede wszystkim 

organizacje pozarządowe, natomiast do otoczenia - instytucje samorządu terytorialnego. 

Ekonomia społeczna jest postrzegana przez pytanego jako skuteczny mechanizm reintegracji 

społeczno-zawodowej:  

 „Zawsze uważam, że jak najbardziej, każda działalność, [która] doprowadza do tego, żeby 
komukolwiek pomóc wyjść z tego problemu społeczno-zawodowego, i jest to sensownie 
przemyślane, koncepcyjnie ułożone, należy taki pomysł wspierać” 

Badany jest świadomy zróżnicowanego postrzegania przedsiębiorstw społecznych w społecznościach 

lokalnych. Dostrzega, że lepszym odbiorem cieszą się organizacje zajmujące się osobami 

niepełnosprawnym, czy hospicja, niż te, które wspierają osoby bezdomne czy długotrwale 

bezrobotne: „Bo tutaj często spotykam się z opinią, a może to narkomani, alkoholicy, ludzie, którzy 

gdzieś tam wpłynęli na swój los”. 

Zgodnie z wiedzą przedstawiciela WUP, na terenie województwa śląskiego działa kilkadziesiąt 

spółdzielni socjalnych oraz wiele organizacji pozarządowych, które nie koncentrują się na działalności 
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gospodarczej. Jednakże spośród tylu spółdzielni socjalnych tylko kilka odnosi zysk ekonomiczny. 

Badany jest zwolennikiem wspierania tych podmiotów, które już istnieją: „Nie idźmy w ilość, jak na 

spotkaniach się słyszy, że powinniśmy tworzyć więcej, bo jest ich mało itd., a nie zastanawiamy się 

jak funkcjonują te, które już istnieją”. Wojewódzki Urząd Pracy jest świadom rangi podmiotów 

ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej, w środowiskach lokalnych i stara się je wspierać.  

Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych 

WUP nie jest instytucją bezpośrednio zajmującą się udzielaniem wsparcia podmiotom ekonomii 

społecznej. Ma inny profil działania, bardziej strategiczny wobec wojewódzkiego rynku pracy. Nie ma 

żadnej komórki organizacyjnej zajmującej się tym obszarem, jednak dzięki różnego rodzaju 

szkoleniom, studiom i doświadczeniom wiedza w zakresie ekonomii społecznej jest powszechna 

wśród pracowników. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia z tego obszaru są kierowane do 

odpowiednich instytucji na terenie gmin czy powiatów. WUP może jednak proponować różne 

rozwiązania, ponieważ „jest zapleczem dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, jest też organem 

doradczym dla Marszałka Województwa Śląskiego w tym szeroko pojętym rynku pracy (...) i mamy 

też możliwość przelania pewnych swoich pomysłów pod obrady na posiedzeniach Wojewódzkiej 

Rady [Zatrudnienia]”. 

Według badanego należy wspierać wszystkie podmioty, które stawiają sobie za cel pomoc osobom na 

rynku pracy. W przypadku spółdzielni socjalnych wsparcie to powinno być dwutorowe: z jednej 

strony należy pomóc spółdzielni, „aby potrafiła się znaleźć na rynku pracy, na rynku usług, na 

komercyjnym rynku”, a z drugiej bezpośrednio osobom tworzącym spółdzielnię w zakresie 

konsultacji, pomocy psychologicznej, prawnej, w zależności od potrzeb. Badany podkreśla wagę 

współpracy między podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami publicznymi w osiąganiu celu ich 

działania: „Na pewno żadna instytucja nie jest samotną wyspą. Musi współdziałać z lokalnym 

samorządem, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, z powiatowym urzędem pracy, z różnymi 

instytucjami”. Przedstawiciel WUP jest zwolennikiem finansowania przedsiębiorstw społecznych 

z wielu źródeł. Nie sądzi, aby były one w stanie utrzymywać się wyłącznie z własnej działalności 

gospodarczej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być negatywne stereotypy funkcjonujące 

w świadomości otoczenia, zniechęcające do korzystania z usług podmiotów tworzonych przez osoby 

które „nie wiadomo, czy potrafią, to może jakiś margines społeczny” – z jaką to opinią spotkał się 

w swoim życiu badany. Tym niemniej podkreśla, że różne są zarówno uwarunkowania środowiskowe, 

jak i możliwości  podmiotów, samorządów i instytucji w poszczególnych miastach województwa. 

Generalnie dobrze ocenia możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego z zakresu ekonomii 

społecznej w województwie. Można skorzystać z usług operatorów wybieranych w ramach różnych 

programów, ale także w niektórych „instytucjach samorządu terytorialnego powstają wydziały, 

które zajmują się działalnością podmiotów ekonomii społecznej, działalnością organizacji 

pozarządowych i one też napędzają takie organizacje w danym środowisku”. 
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Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi 

Badany jest zdania, że współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami społecznymi może 

przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej. Główny obszar współpracy między tymi 

podmiotami to wspomniana wcześniej reintegracja społeczno-zawodowa. Przykładowo podmiot 

stawiający sobie za cel pomoc osobom wykluczonym społecznie może mieć pomysł, wiedzę, 

potencjał, jednak powinien współdziałać z innymi: ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym 

urzędem pracy, samorządem lokalnym, policją, kuratorami sądowymi, żeby się nawzajem uzupełniać. 

W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom mogą, w opinii badanego, być zawierane 

partnerstwa. 

Przedstawiciel WUP-u widzi możliwość zlecania usług przedsiębiorstwom społecznym na równi 

z innymi podmiotami zastrzegając, że wszystkie zamówienia w instytucji muszą być zgodne z prawem 

zamówień publicznych. Ma świadomość istnienia klauzul społecznych, jednak nie potrafi potwierdzić, 

czy były one wykorzystywane w przeszłości. Jako przykładowy obszar potencjalnego zlecania zadań  

w takiej formie wskazuje organizację konferencji, catering. 

Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych 

Według pracownika WUP-u przedsiębiorstwa społeczne wymagają promocji, w tym dobrych praktyk, 

żeby przełamać negatywne stereotypy często funkcjonujące w społeczeństwie. Ważne jest pokazanie, 

że obejmując pomocą osoby doświadczające różnych dysfunkcji „jesteśmy w stanie przywrócić daną 

osobę społeczeństwu, w którym ona później świetnie funkcjonuje”. 

Zdaniem badanego przedsiębiorcy społeczni promują swoje usługi i produkty na lokalnym rynku 

pracy, jednak trudno osądzić czy w sposób wystarczający. Informacje promocyjne docierają do WUP-

u w formie korespondencji elektronicznej lub pocztowej, a także poprzez kontakty między 

pracownikami a różnymi podmiotami. Są one również, w zależności od kontekstu, przesyłane do 

innych instytucji czy osób. 

Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej 

Zapytany o szansę rozwoju ekonomii społecznej, respondent uważa, iż powinna się ona rozwijać. 

W obliczu kryzysu gospodarczego nastawienie do niej może się różnić: „jeśli ktoś będzie znał sens  

i cel to będzie widział, że należy te przedmioty ekonomii społecznej wspierać. Jeżeli ktoś nie będzie 

znał kontekstu, to będzie mu to obojętne”. 

Badany twierdzi, że województwo śląskie ma duży potencjał ludzki i infrastrukturalny dla rozwoju 

ekonomii społecznej, jednak nie podejmuje się porównania szans jej rozwoju w stosunku do innych 

województw, czy w poszczególnych subregionach. Widzi potrzebę podejmowania inicjatyw, 

jednocześnie podkreślając uwarunkowania koniunkturalne:  
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 „Pole dla działalności podmiotu jest wszędzie, w każdym obszarze, w każdym subregionie, mieście 
 i wsi naszego województwa. Wszędzie (...) komuś można pomóc, zaradzić. Ale to zależy od 
uwarunkowań gospodarczych, często finansowych” 

Podkreśla wagę uzupełniania i zazębiania się działań różnego typu podmiotów funkcjonujących  

w przestrzeni publicznej, jednakże unika wskazania konkretnych usług świadczonych przez podmioty 

ekonomii społecznej, które mogłyby przynieść korzyść dla reprezentowanej instytucji. Duży nacisk 

kładzie na to, aby każdy podmiot, który zamierza realizować określone cele i działania dostosowywał 

je do rzeczywistego, lokalnego zapotrzebowania zarówno ze strony samorządu jak i grupy, której ma 

pomagać:  

 „Może się okazać, że w ocenie instytucji, które zajmują się poszczególnymi problemami w danym 
regionie, środowisku, może danego zapotrzebowania nie być i mamy wtedy zgrzyt. (...) Myślę, że to 
musi być wspólne dzieło, inicjatywa” 

Jako inne, istotne w jego odczuciu kierunki działań, wskazuje standaryzację usług ekonomii 

społecznej i likwidację rozbieżności prawnych pomiędzy różnymi ustawami. 

Potrzeby informacyjno-szkoleniowe instytucji samorządowych/lokalnych władz w zakresie 

ekonomii społecznej 

Badany generalnie potwierdza potrzebę szkolenia kadr, również w swojej instytucji, w kwestii 

ekonomii społecznej. Równocześnie jest przekonany, że w województwie śląskim funkcjonują 

podmioty, które organizują szkolenia i udzielają wsparcia z tego zakresu, zgodnie z występującym 

zapotrzebowaniem. 

3.5 Powiatowe urzędy pracy 

Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

Większość badanych przypuszcza, że pojęcie ekonomii społecznej funkcjonuje w świadomości 

społecznej w ograniczonym zakresie. Niektórzy jednak zauważają, że z uwagi na coraz częstsze 

inicjatywy z tego obszaru, termin ten jest nie tylko znany, ale i bardzo modny. Jak podkreśla jeden  

z przedstawicieli PUP, tematyka ekonomii społecznej jest stosunkowo nowa i pracownicy urzędu 

zostali nią niejako „zarażeni” w ostatnim czasie. Jak zauważa inna osoba, sama kombinacja słów 

„ekonomia” oraz „społeczna” wskazuje z jednej strony na działania gospodarcze, z drugiej na 

niefinansowy charakter przedsięwzięcia. Niektórzy podkreślają, że interes społeczny – pomoc 

drugiemu człowiekowi, ma przy tym większe znaczenie niż interes ekonomiczny. Wskazują, że w ten 

właśnie sposób pojęcie „ekonomia społeczna” funkcjonuje w społeczeństwie. 

Badani bez wyjątku zaliczają do sektora ES spółdzielnie socjalne. Generalnie nie kreślą jednak 

wyraźnej granicy między podmiotami ekonomii społecznej a ich szeroko pojętym otoczeniem. Część 

osób zalicza do tego sektora zarówno przedsiębiorstwa społeczne, jak i podmioty z nimi 

współpracujące (np. firmy prywatne), inni także podmioty realizujące zadania z zakresu polityki 
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publicznej, takie jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, urzędy pracy, agencje rozwoju 

lokalnego, centra aktywizacji zawodowej, zakłady pracy chronionej itp. Bywa również, że sektor 

ekonomii społecznej jest kojarzony przede wszystkim z trzecim sektorem (organizacjami 

pozarządowymi, np. fundacjami). 

 „Ekonomia społeczna jest to działalność gospodarcza, która ma za zadanie połączyć cele społeczne 
 i ekonomiczne” (E.P.10) 

 „Pierwszy priorytet w ekonomii społecznej, to nie jest jakby zysk, tylko pomoc ludziom, a dopiero 
później poprzez tą pomoc, osiągnięcie jakichś dochodów z tej działalności” (A.N.10) 

 „Ta idea nie jest taka popularna, wydaje mi się, że w tym zakresie trzeba jeszcze wiele zrobić, żeby 
się na naszym rynku zakorzeniło i faktycznie sprawdziło, bo wiadomo, że to są wzorce wzięte  
z Zachodu” (E.P.2) 

 „Muszę stwierdzić, że jest to pojęcie, które coraz częściej się spotyka i w środkach masowego 
przekazu, w rozmowach itd. Ja myślę, że zaczyna funkcjonować” (P.S.30) 

Jak zauważają badani, spółdzielnie socjalne często nie przynoszą spodziewanych efektów 

finansowych i zaprzestają działalności, ich pracownicy chcą natomiast godnie zarabiać, by móc 

utrzymać swoje rodziny. Jak wskazują jedni, zagrożeniem dla sektora ES są duże przedsiębiorstwa, 

które stać na przykład na wpłacanie wysokich wadiów przy przetargach, inni są odmiennego zdania – 

twierdzą, że takie firmy nie stanowią konkurencji dla przedsiębiorstw społecznych, a nawet mogą  

z nimi współpracować, np. na zasadzie zlecania realizacji pewnych zadań (podwykonawstwa): 

 „Pani, która reprezentowała biznes, zleciła wykonanie kartek świątecznych tym osobom. Oni mieli 
gdzie te kartki sprzedać, a biznes i tak by te kartki kupił i tak” (J.K.3) 

Niektórzy badani wskazują, iż z uwagi na krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, 

ich rola w przeciwdziałaniu marginalizacji społeczno-zawodowej jest niewielka. Nie każde 

przedsiębiorstwo społeczne dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zatrudnienie osoby, 

która uprzednio odbyła w nim staż. Jeden z badanych twierdzi natomiast, że nie ma innego sposobu 

na reintegrację osób wykluczonych. Przy czym ważne jest również, czy pomoc trafi do właściwych 

osób oraz czy przyjmą one oferowane wsparcie. Inna osoba wspomina, że między poszczególnymi 

organizacjami z danej gminy nie ma przepływu informacji na temat wsparcia, z jakiego korzysta dany 

klient. Wskutek tego, pomoc otrzymywana z różnych źródeł kumuluje się i znalezienie zatrudnienia 

jest nieopłacalne dla osoby wykluczonej społecznie i zawodowo: 

 „Pomoc społeczna nie dociera do ludzi, którzy naprawdę jej potrzebują. Tu jest <<pies pogrzebany>>. 
Pieniądze się rozpływają i tego nikt nie bierze pod uwagę. Te instytucje przeszkolić z zakresu 
ekonomii społecznej, wszystkie, które pomagają tym biednym, że to ma być inaczej. Mają się 
tworzyć przedsiębiorstwa. Dać ludziom możliwość zarobku” (P.S.10) 

Przez pracowników badanych urzędów pracy ekonomia społeczna jest traktowana przede wszystkim 

jako jedna z form aktywizacji osób, które znajdują się poza rynkiem pracy, przy tym trudna do 

realizacji. Jak podkreślają niektórzy, nie jest ważne czy pracodawca prowadzi działalność typowo 

ekonomiczną, czy też przedsiębiorstwo społeczne – istotne jest, żeby „sprzedać” mu bezrobotnego: 

 „Dla nas każdy partner (…), gdzie współpraca będzie owocowała zatrudnieniem bezrobotnych, to 
jest bardzo pożądany partner. Więc to w naszym interesie, żeby tę współpracę nawiązać” (E.P.10) 
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Większość badanych przedstawicieli PUP zgodnie twierdzi, iż fakt, że człowiek wraca na rynek pracy, 

otrzymuje wynagrodzenie, sprawia że inaczej podchodzi do życia, zwłaszcza gdy wcześniej był 

długotrwale bezrobotny. Ważna jest zatem nie tylko integracja zawodowa, ale i społeczna. Jeden  

z pytanych podkreśla, że przedsiębiorczość społeczna daje możliwość dokonania zmian w życiu, 

„wzięcia losu w swoje ręce” (E.P.2), pokazania innym, znajdującym się w podobnej sytuacji, że można 

znaleźć z niej wyjście. Jak wyjaśnia kolejny badany, przedsiębiorstwa takie powinny skupiać 

najtrudniejszą grupę ludzi – osoby, które nie będą mogły normalnie funkcjonować na rynku pracy, 

jeśli nie wyjdą ze swojego środowiska, nie zmienią przyzwyczajeń: 

 „Nie tylko ten czynnik finansowy ma tutaj znaczenie, ale chodzi także o podniesienie własnej 
samooceny, powrót na rynek pracy, wyzwolenie własnej inicjatywy i tak dalej. I to jest pomocne jak 
najbardziej” (P.S.30) 

 „Każde zatrudnienie nie dość, że powiększa czas liczony do emerytury, to następuje reintegracja 
społeczno-zawodowa, pracują, nie siedzą, nie czekają, integrują się z innymi pracownikami 
pracującymi w tej firmie, jakby wychodzą z tego marazmu. Przykładem jest pan, który był na stażu,  
a wiemy, że ten pan który był portierem, był niekomunikatywny, a teraz bierze udział w różnych 
spotkaniach i zupełnie inaczej podchodzi do życia. To jest właśnie wyrwanie się z tego zakrętu kręgu 
bezrobocia” (E.P.10) 

 „Jako urząd działamy w kierunku zaktywizowania osób bezrobotnych (…), żeby podejmowali 
inicjatywę (…) i na przykład zakładali spółdzielnie socjalne, ale jest to bardzo trudne do realizacji (…), 
żeby wzięli los we własne ręce, żeby pojęli istotę funkcjonowania spółdzielni socjalnych” (E.P.2) 

 „Czasem w tych przypadkach ważniejsze jest, że ludzie będą mieli pracę, zmienią swój sposób życia 
niż to, czy zakład wypracowuje zysk czy nie. Stanowiska, które są tworzone pojedyncze dla osób  
z niepełnosprawnością naprawdę nie załatwiają sprawy” (P.S.10) 

Podmioty ekonomii społecznej mogłyby, tak jak przedsiębiorstwa prywatne, startować w przetargach 

organizowanych przez urzędy pracy, na takie usługi, jak: przeprowadzenie remontu, zakup 

materiałów biurowych, realizacja badań rynku, pośrednictwo pracy, catering podczas 

spotkań/konferencji. 

Formy wsparcia przedsiębiorstw społecznych 

Powiatowe urzędy pracy objęte badaniem deklarują, że są otwarte na współpracę  

z przedsiębiorstwami społecznymi, utrzymują z nimi stały kontakt, wspomagają informacyjnie – 

świadczą usługi doradcze, prawnicze, kierują osoby na staże w spółdzielniach socjalnych. Jak 

wskazują respondenci, doradcy z PUP pomagają odkryć osobom znajdującym się poza rynkiem pracy 

własne kompetencje, potencjał zawodowy i umiejętności, które mogą wnieść do spółdzielni socjalnej, 

jak również udzielają informacji na temat procedur związanych z zakładaniem spółdzielni.  

W przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia wsparcia, osoby zainteresowane uzyskaniem 

informacji odsyłane są do innych jednostek: 

 „Mamy liderów pracy i oni krok po kroku pomagają otworzyć te przedsiębiorstwa. My nawet  
piszemy biznesplany, pomagamy pisać. (…) w tym początkowym okresie im pomagamy, udzielamy 
wsparcia, rad i wskazówek, monitorujemy przez 12 miesięcy i to jest też taka forma wsparcia, bo 
jeżeli coś jest nie tak, to też zwracamy na to uwagę” (E.P.10) 
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 „Możemy udzielić informacji tylko w takim zakresie, w jakim my jako urząd pracy możemy 
spółdzielni socjalnej udzielić wsparcia. Natomiast co do takich działań merytorycznych, to znaczy 
samego zakładania i tej ścieżki, to takiej wiedzy nikt tutaj u nas nie posiada. Jest Agencja Rozwoju 
Lokalnego tutaj na miejscu i jest odpowiedni wydział w urzędzie miasta, więc zawsze można 
skierować taką osobę, gdzie taką informację może uzyskać” (A.N.10) 

 „Informujemy nasze osoby bezrobotne o inicjatywach organizowanych przez inne instytucje,  
o naszych środkach informujemy również i przede wszystkim w formie porad indywidualnych  
i grupowych, gdzie właśnie przekazujemy osobom bezrobotnym informacje na temat spółdzielczości 
socjalnej, o dostępnych środkach” (P.S.30) 

Ze względu na obciążenie obowiązkami zawodowymi, wydzielenie osoby odpowiedzialnej wyłącznie 

za ekonomię społeczną nie jest praktykowane w urzędach pracy. Jak wskazuje jeden z badanych, PUP 

nie do końca jest właściwą jednostką do zajmowania się ekonomią społeczną, gdyż inicjatywa 

powinna leżeć przede wszystkim po stronie instytucji, które na co dzień pracują z osobami 

wykluczonymi, np. ośrodków pomocy społecznej: 

 „Także tutaj w tym zakresie, to MOPS bardziej miałby więcej do powiedzenia, bo pracuje z nimi i nie 
wiem, czy powinni wyselekcjonować, czy jakąś grupę wyłonić, czy właśnie jakieś działania podjąć, 
żeby najpierw ich przywrócić. Dopiero później my moglibyśmy tutaj wejść jako urząd pracy” (A.N.10) 

Niektóre z urzędów pracy, w ramach dni otwartych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem 

działalności gospodarczej, poruszają sprawy związane z utworzeniem lub przystąpieniem do 

spółdzielni socjalnej. Na tego typu spotkania są zapraszani przedstawiciele spółdzielni socjalnych: 

 „Natomiast na spotkaniu z przedstawicielami własnej spółdzielni, którzy opowiedzieli od podstaw 
jak oni to tworzyli, czyli najlepszy wzór do naśladowania, (…) najbardziej jest przekonujący 
 i najbardziej może zmotywować, (…) i muszę powiedzieć, że była też frekwencja. Później mieliśmy 
jeszcze konsultacje indywidualne” (E.P.2) 

Powiatowe urzędy pracy na prośbę spółdzielni socjalnych rozpowszechniają również informacje  

o naborze, dystrybuują materiały informacyjno-promocyjne. Zawierają z tego typu 

przedsiębiorstwami umowy o roboty publiczne bądź umowy stażowe. Takie umowy kierowane są do 

osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotnych po odbyciu kary, długotrwale 

bezrobotnych, bez wykształcenia, samotnie wychowujących dzieci, kobiet po urlopach 

macierzyńskich, młodzieży i in. mających problemy z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Jeden  

z badanych urzędów pracy zwraca pracodawcy koszty zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu w poruszaniu się po miejscu pracy, komunikowaniu z otoczeniem. 

Niektóre PUP-y zawierają porozumienia z podmiotami ekonomii społecznej, by wspólnie realizować 

zadania, np. wypracowywać rozwiązania dotyczące problematyki zatrudnienia w gminie. Są też 

urzędy, które współpracują z PES od lat, wspólnie organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia: 

 „A te [przedsiębiorstwa społeczne], które funkcjonują, to my o nich wiemy, bo już od wielu lat 
współpracujemy, więc już znamy nawet osobiście osoby, które tam pracują, także to są bardzo 
bliskie stosunki. Różnego rodzaju robimy, no nie imprezy, ale targi, spotkania, konferencje i oni są 
zapraszani, także tutaj jest bliska współpraca. Mamy porozumienia, więc my chcemy czy nie chcemy 
musimy [ją] zacieśniać” (E.P.10) 

Wśród badanych urzędów znalazł się również taki, w którym wsparcie finansowe dla spółdzielni 

socjalnej zostało udzielone po raz ostatni w 2007 roku. Jego przedstawiciel nadmienia, że być może 

powinien powstać osobny fundusz dla spółdzielni socjalnych, gdyż wsparcie z Funduszu Pracy 
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kierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko przedsiębiorstw społecznych. Inna osoba 

wskazuje, że pewnym rozwiązaniem byłoby wydzielenie z FP oddzielnej puli środków dla 

przedsiębiorstw społecznych. 

Żeby utrzymać się na rynku spółdzielnie mogą startować do konkursów/przetargów ogłaszanych 

przez różne instytucje, pozyskiwać środki unijne czy samorządowe. Tego rodzaju wsparcie, zdaniem 

większości badanych, jest niewystarczające, co więcej, po jego ewentualnym „odcięciu” 

funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jako, że 

spółdzielnie socjalne często tworzą osoby borykające się z różnego typu problemami bądź 

schorzeniami, które nie posiadają środków na założenie działalności, pomoc zewnętrzna jest zdaniem 

większości badanych nieodzowna.  

 „Już tak jest na świecie, że nie wszystkie zakłady są rentowne. Są też takie przedsiębiorstwa, które 
dają pracę określonej grupie ludzi, to potrzeba by było cudu, żeby oni na super zysk wyszli. Jeżeli 
chcemy mieć efekty, jeśli chodzi o ludzi, to nie można tego zakładać. Czasem w tych przypadkach 
ważniejsze jest, że ludzie będą mieli pracę, zmienią swój sposób życia niż to, czy zakład wypracowuje 
zysk, czy nie” (P.S.10) 

 „To przede wszystkim to, że osoba wykluczona społecznie powraca na rynek pracy. Jest uzbrojona  
w pewne umiejętności, w pewne doświadczenia, które pomogą jej w przyszłości znaleźć się na 
otwartym rynku pracy. Osoba taka wierzy we własne siły i to myślę, że w tym momencie jest 
najważniejsze. Nie ten aspekt ekonomiczny, że osoba posiada środki na utrzymanie, tylko to, że 
następuje reintegracja zawodowa takiej osoby” (P.S.30) 

Pojawiają się również opinie, że wszystkie PES, również te, które dysponują jakimś kapitałem na 

starcie, powinny korzystać z dostępnych form wsparcia, w tym ze środków europejskich (przy czym 

nie chodzi koniecznie o dotowanie ich w całości). Padła również propozycja, żeby w okresach,  

w których przedsiębiorstwa społeczne nie mają zleceń, udzielać im wsparcia z budżetu bądź utworzyć 

fundusz gwarancyjny, z którego wypłacana byłaby pomoc w takich przypadkach: 

 „W normalnych firmach też tak jest, że firma prosperuje super, a wystarczy, że jeden kontrahent nie 
zapłaci i zaczyna się robić łańcuszek. Gdyby był taki fundusz gwarancyjny. O to mi chodzi. Żeby była 
taka możliwość, żeby pomóc im, kiedy tej pomocy potrzebują finansowej” (P.S.10) 

 „Nie zawsze te działania przynoszą pożądany efekt. Ekonomia społeczna, tak jak zwykłe 
przedsiębiorstwo, (…) jest obarczona ryzykiem finansowym. Więc też te niepowodzenia, które 
ewentualnie napotka (…) negatywnie odbijają się na czynniku ludzkim” (P.S.30) 

Cytowany wyżej badany dodaje, że nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorstwa społeczne 

powinny próbować usamodzielnić się ekonomicznie. Inny pracownik PUP podkreśla, że niezależnie od 

otrzymywanego wsparcia, spółdzielnie muszą się zastanowić, na co jest w danym momencie popyt na 

rynku, znaleźć dla siebie niszę: 

 „Taką mamy spółdzielnię, gdzie panie szyją, szyją w ogóle, ale tak naprawdę baletowe rzeczy, czyli 
dla szkoły baletowej, czy w ogóle dla teatru, czy baletu (…) i to jest niszowe, potrafią to robić, są 
wyspecjalizowane w tym, wywodzą się z przedsiębiorstwa upadłego, które właśnie szyło takie rzeczy 
no i postanowiły, że skoro już to potrafią, to będą tę działalność kontynuowały no i jak najbardziej, 
bo takiej firmy w okolicy nie ma (…). To jest kwestia utrafienia w tym właściwym kierunku” (E.P.10) 

 „Tworzenie kolejnego zakładu fryzjerskiego, których mamy teraz już bardzo dużo, to wydaje mi się, 
że mija się z celem. Trzeba mieć ten pomysł i być konkurencyjnym w tym swoim pomyśle” (J.K.3) 
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Część badanych wskazuje, że przedsiębiorstwa społeczne powinny działać na takich samych zasadach 

jak prywatne, konkurować z nimi, wypracowywać środki na swoje utrzymanie. W urzędach pracy 

bezrobotni mogą się starać o dotację na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 

Istnieje również możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, jednak ze względu na 

ograniczone środki finansowe z Funduszu Pracy i PFRON-u, nie każdy urząd pracy to czyni, mimo że 

chciałby udzielać tego typu wsparcia. Osoby, które dostają dotację z PUP na założenie spółdzielni, czy 

przystąpienie do niej, są zobligowane do prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy, jednak 

potem niejednokrotnie pojawiają się problemy. Urzędy pracy podejmują starania, aby im zapobiec:  

 „Żadne formy wsparcia, czy pomoc finansowa nie przełoży się na efekty spółdzielni socjalnej, jeżeli 
nie będą ją tworzyć właściwi ludzie. Bo wziąć środki i je zaprzepaścić to jest bardzo łatwo, (…), 
wobec tego naprawdę dokonujemy doboru osób do spółdzielni i staramy się od strony doradczej 
pomóc (…). Ale tak, jak mówię, nie wiem czy jest sens mnożenia jeszcze jakiejś pomocy dodatkowej, 
finansowej” (E.P.2) 

 „Przez to, że się prowadzi za rękę od początku do końca i się pomaga takim osobom, im też jest 
trudno zaistnieć. Zawsze liczą na kogoś” (A.N.10) 

Można się spotkać również z propozycją, by w ramach spółdzielni zatrudniać specjalistów z zewnątrz, 

którzy potrafiliby obiektywnie spojrzeć na pojawiające się trudności, wspierać swoją wiedzą członków 

spółdzielni, zwłaszcza że przedsiębiorstwa społeczne borykają się z różnymi problemami: 

 „Wiem, że w rejonie województwa śląskiego te spółdzielnie funkcjonują bardzo różnie, a z reguły są 
one na minusie, jeżeli chodzi o wynik finansowy. Wydaje mi się, że brakuje im osoby, która byłaby  
z zewnątrz, byłaby fachowcem i która by ich wspierała” (E.P.2) 

 „Ktoś powinien ich wspierać jeżeli chodzi o gospodarcze aspekty, ekonomiczne ściślej (…). Rzecznik 
jakiś ekonomiczny, finansowy czy biznesowy – tego im chyba właśnie brakuje (A.N.10) 

Działania promocyjne przedsiębiorstw społecznych 

Jak zauważają badani, społeczeństwo jest trochę sceptycznie nastawione do usług świadczonych 

przez podmioty ekonomii społecznej. Niektórzy przyznają, że takie usługi są niezbyt popularne, mało 

rozpropagowane. Same spółdzielnie socjalne często w niedługim okresie po uruchomieniu są 

likwidowane, co dodatkowo nie przysparza do nich zaufania. 

Zasugerowano w związku z tym, że akcje promocyjne samych spółdzielni socjalnych oraz szkolenia  

z ekonomii społecznej powinny koncentrować się nie tylko na pozytywnych aspektach pracy w PES, 

ale także przestrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami, co być może uchroni niektóre spółdzielnie 

socjalne od upadłości. 

Badani wskazują, że każdy sposób na promocję jest dobry – media, ulotki, znajomi, a przede 

wszystkim Internet, zwłaszcza, że przedsiębiorstwa mogą zamieszczać informacje na przykład za 

pośrednictwem stron internetowych PUP. 
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Współpraca sektora ekonomii społecznej z instytucjami samorządowymi 

Badani wskazują, że współpraca samorządów (i innych instytucji) z PES, na zasadzie rozmów, spotkań, 

doradztwa, może przyczynić się do zwiększenia aktywności lokalnej. Samorządy mogą udzielać 

różnego rodzaju pomocy, badani wskazują, że wartościowa byłaby np. pomoc fachowców od różnego 

rodzaju inwestycji, ekonomistów, prawników zatrudnionych w urzędach miast: 

 „Żeby była taka możliwość skorzystania w odpowiednim czasie z prawników, nie że ich zatrudniam. 
To nie musi być jakaś ekstra instytucja, tylko np. zespół prawników z urzędu miasta, czy gminy  
i w razie potrzeby pomaga. Żeby była możliwość pomocy dobrych ekonomistów jak zaczynają się 
kłopoty. Chodzi mi o taką pomoc, to jednak by się przydało. Wtedy, po pewnym czasie, byłyby dobre 
przedsiębiorstwa” (P.S.10) 

Ponadto istnieje wiele zadań związanych z funkcjonowaniem samorządów, które mogłyby być 

zlecane PES, np. wszelkiego rodzaju remonty i naprawy. Przeszkodę stanowią jednak obostrzenia  

w ustawie prawo zamówień publicznych i samo nastawienie lokalnych władz: 

 „Usiłowaliśmy rozmawiać z władzami samorządowymi naszych gmin, gdy była taka grupa 
inicjatywna rozmawiali, żeby samorząd zapewnił przynajmniej na początku stałe zlecenia, żeby ta 
spółdzielnia miała się z czego utrzymać. To jest zbieg wszystkich przepisów też nie bardzo 
korzystnych. Jest niestety ustawa o zamówieniach publicznych. Jeżeli prezydent albo burmistrz albo 
wójt da komuś tam – „ty masz te zlecenia”, to wszyscy powiedzą, że to powinno iść w przetargu” 
(P.S.10) 

 „W jakiś sposób miasto powinno się włączyć w pomoc w funkcjonowaniu spółdzielni, chociażby 
poprzez zlecanie zadań tych, które można zlecać. Miasta różnie do tego podchodzą. To jest nie tylko 
dobra wola, ale też możliwości” (E.P.2) 

 „Są te klauzule i u nas, wiem, że gmina też to stosuje. Tylko, że nie przy każdych usługach da się tą 
klauzulę zastosować, dlatego, że spółdzielnie tak jak mówiłam, mają też ograniczony zakres 
działania” (A.N.10) 

Padła również propozycja, by urząd miasta udzielał osobom zainteresowanym uruchomieniem 

spółdzielni informacji, czy istnieje możliwość pozyskania lokalu po niższej cenie, niekoniecznie 

startując w przetargu: 

 „My [PUP] nie znamy zasobów lokalowych, bo to miasto zna, więc myślę, że tutaj mogłoby być dużą 
pomocą, jeżeli miasto by się włączyło i takie wsparcie właśnie w przedstawieniu oferty lokalowej, 
dopasowanej do możliwości finansowych przyszłej spółdzielni” (E.P.2) 

 „Wszystkie samorządy mają po swojej stronie możliwości, by każde usługi zlecić takiemu 
przedsiębiorstwu. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci nie zdają sobie sprawy z tego, jakie oni by 
mieli korzyści. Nawet jak da lokal za mniejszy czynsz, to ma ulgę, bo wyciąga się mu tych ludzi  
z opieki społecznej. To powinniście gdzieś przeliczyć jaki to byłby zysk i może wtedy zaskoczą, że 
warto się tym zająć. Wtedy nie będzie bezrobocia w drugim, trzecim pokoleniu” (P.S.10) 

Inny badany wskazuje, że podczas prób założenia spółdzielni socjalnej, PUP rozmawiał z urzędem 

miasta na temat przydzielenia lokalu z czynszem na preferencyjnych warunkach. Wyjaśnia, że pomoc 

w zakresie lokalu, pomieszczeń, zleceń gwarantowałaby powodzenie inicjatyw z zakresu ekonomii 

społecznej, przynajmniej na początku. Sugeruje, by pewne sfery działania zarezerwować dla 

przedsiębiorstw społecznych: 
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 „Tu by trzeba było zmienić i system myślenia i pewne swoje interesy ograniczyć, bo wiadomo, że 
prawie przy każdej gminie są pewne instytucje, które zlecają coś na zewnątrz. Trzeba by (…) pewne 
rzeczy zostawić dla takich przedsiębiorstw. Wtedy mniej ludzi korzysta z typowej pomocy społecznej, 
ma pracę, to są zyski kolosalne” (P.S.10) 

Przedstawiciel jednego z PUP wskazuje, iż na terenie gminy zawiązało się partnerstwo lokalne 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta i różnymi instytucjami, w tym z sektora biznesu.  

W ramach tego partnerstwa trwają prace nad znalezieniem lokalu.  

Część badanych podkreśla, że w początkowym okresie funkcjonowania wszelka pomoc jest bardzo 

potrzebna przedsiębiorstwom społecznym, czy to jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury, zakup 

maszyn, dotowanie wyposażenia czy wynagrodzeń:  

 „Mogłoby to być umocowane, żeby urząd miasta też w jakiś sposób partycypował w tworzeniu tej 
spółdzielni, czyli od strony wsparcia finansowego” (E.P.2) 

Inny respondent zauważa, że kwestia finansowania zależy od rodzaju działalności i ludzi, którzy 

tworzą daną organizację. Dodaje, że pomoc jest generalnie wskazana, przy czym w niektórych 

przypadkach może okazać się zbędna. Pojawia się również spostrzeżenie, że sama przychylność władz 

miejskich i zabezpieczenie środków na ekonomię społeczną nie wystarczy, jeśli nie będzie 

zainteresowania podejmowaniem tego typu inicjatyw: 

 „Na pewno jest tutaj pozytywne nastawienie włodarzy miasta w tym kierunku. I środki są zawsze na 
ten cel zagwarantowane. Tylko, że z drugiej strony nie ma za dużego zainteresowania. Także 
warunki są stworzone. Natomiast teraz chodzi o inicjatywę wśród tych osób. To tutaj tego nie widzę” 
(A.N.10) 

Jako zagrożenie dla podmiotów ekonomii społecznej badani najczęściej wskazują brak zleceń. 

Podkreślają, że konieczne jest, by o nie zabiegać, przystępować do różnych przetargów, wychodzić  

z nowatorskimi usługami. Do tego niezbędna jest wykształcona kadra, osoby zdolne założyć  

i poprowadzić takie przedsiębiorstwo, zaznajomione z przepisami prawa: 

 „Powinni mieć kadrę wykształconą na tyle, żeby mogła prowadzić (…) takie przedsiębiorstwo, (…) 
osoby przygotowane pod względem przynajmniej znajomości prawa, bo trzeba statut napisać, 
trzeba uruchomić taką, czy zarejestrować taką działalność, (…), trzeba mieć ekonomistę dobrego, 
który kalkuluje koszty, kalkuluje wydatki  i przychody (…) i dobrych menedżerów, którzy potrafią (…) 
to sprzedać, potrafią przyciągnąć klienta, potrafią pozyskać zlecenia no a z tym nie jest najlepiej” 
(A.W.17) 

 „Przede wszystkim musi być jasno określona kwestia decyzyjności, ponoszenia odpowiedzialności za 
dane działania, bo tutaj niestety to jest najważniejsze” (P.S.30) 

Żeby zaistnieć i funkcjonować na rynku przez dłuższy okres czasu, kadry podmiotów ekonomii 

społecznej powinny być zdecydowanie lepiej przygotowane – nie tylko przeszkolone, ale również 

doświadczone w prowadzeniu firmy. Przyczynkiem do sukcesu przedsiębiorstw społecznych jest 

według badanych bardzo dobry zespół i lider, którego zaangażowanie i motywacja przekładają się na 

pracę zespołu. Kadra zarządzająca powinna właściwie prowadzić spółdzielnię, określać jej cele, przy 

tym mieć w swoich szeregach osoby ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa i elastycznie 

reagujące na zmiany zachodzące na rynku. 

Założyciele podmiotów ekonomii społecznej często nie są świadomi, jak przebiega proces rejestracji 

spółdzielni w KRS. Problem stanowi również niskie zaangażowanie członków spółdzielni, którzy nie 
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zawsze zdają sobie sprawę, że muszą wnieść wkład pracy do spółdzielni, że są odpowiedzialni za 

różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, za jego sukcesy, jak i niepowodzenia. Jak wskazują, 

w gestii zarządzających powinno leżeć wspomniane wcześniej pozyskiwanie zleceń oraz współpraca  

z innymi podmiotami: 

 „To jest kwestia właśnie tych zarządzających w takim przedsiębiorstwie, żeby przekonać, 
udokumentować te swoje dobre efekty i pokazać, że jesteśmy tutaj świetni i proszę spróbować 
przynajmniej z nami współpracować i okaże się na ile jesteśmy efektywni i dobrzy na rynku” (E.P.5) 

 „[Występują] trudności związane (…) z pozyskaniem właściwych osób, które by utożsamiały się 
 z pracą, to znaczy chodzi o to, że członkowie spółdzielni najczęściej myślą, że spółdzielcza umowa 
 o pracę wszystko załatwi. Będę miał pieniądze, ale nie interesuje mnie rynek zamówień” (E.P.2) 

 „U nas jest tak, że jak ja zakładam firmę, to muszę być prezesem, mieć dom, porządny samochód, 
 a nikt nie patrzy na to, że to ma być firma, która da mu miejsce pracy i stałe dochody, nie znaczy, że 
wysokie. Tutaj trzeba mentalność zmieniać” (P.S.10) 

Z jednej strony przedstawiciele PUP podkreślają, że ważne jest, by osoby zainteresowane 

uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego posiadały określone umiejętności zawodowe, które 

następnie wykorzystają w pracy. Z drugiej zwracają uwagę, że konieczna jest analiza rynku i popytu 

na określone dobra i usługi. Wskazują następujące przykłady działalności, którą mogą podejmować 

spółdzielnie socjalne: 

 gastronomia/catering, 

 usługi budowlane/remontowe/stolarskie/ślusarskie/naprawcze, 

 usługi poligraficzne/introligatorskie, 

 usługi doradcze (np. prawnicze), 

 usługi szkoleniowe, 

 usługi krawieckie, 

 pralnie chemiczne, 

 usługi kserograficzne/fotograficzne, 

 sprzątanie/prace porządkowe, 

 usługi kosmetyczne, 

 opieka medyczna/opieka nad starszymi/opieka nad dziećmi+korepetycje/nauka domowa, 

 recycling/ przeróbka złomu, 

 usługi ogrodnicze/prace przy zieleni miejskiej, 

 sprzątanie grobów. 

Urzędy pracy przychodzą z pomocą w przypadku, gdy konieczne jest przekwalifikowanie.  

W zależności od zgłaszanych potrzeb, oferują różnego rodzaju szkolenia, od bardzo ogólnych na 

temat przedsiębiorczości, po konkretne, np. budowlane, kosmetyczne, fryzjerskie. 

 „Nie chodzi nawet o to, żeby osobom dać środki finansowe do ręki, ale żeby wyposażyć je w pewne 
umiejętności, których same nie są w stanie zdobyć. Nawet przy dostępie do wiedzy, jaka teraz jest 
możliwa. Aczkolwiek tak samo można by się zastanowić nad większym zmotywowaniem osób, tych 
które de facto mogłyby być przyszłymi spółdzielcami, czy też podmiotami ekonomii społecznej, żeby 
uwierzyły we własne siły, we własne możliwości. I takie działania informacyjne byłyby wskazane jak 
najbardziej. Trzeba dać wędkę, a nie rybę” (P.S.30) 
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Jeden z badanych wskazuje, że na terenie powiatu były i są aktualnie podejmowane próby powołania 

spółdzielni socjalnej, jednak żadna z nich nie zakończyła się jak jeszcze sukcesem. Jego zdaniem 

największą przeszkodę stanowią procedury administracyjne, jak również brak eksperta, który mógłby 

służyć pomocą. Przy tym beneficjentami ekonomii społecznej są osoby „trudne”, które nie mają 

żadnego kapitału na starcie. Takim osobom niełatwo jest odnaleźć się na rynku, a praca z nimi 

wymaga dużego zaangażowania pracowników powiatowych urzędów pracy oraz środków 

finansowych. Tym samym środki z Funduszu Pracy, które urząd mógłby przeznaczyć na dotacje dla 

członków spółdzielni socjalnych, z końcem roku kierowane są na inny cel. 

 „Bez kapitału nie ruszy żadna organizacja, a tutaj jest specyficzna grupa osób. To nie są osoby, które 
dopiero co przestały pracować. Za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, są to osoby długotrwale 
bezrobotne albo po zakładzie karnym. Jednak one mają już jakieś to obciążenie i jest im na pewno 
trudniej. I trudniej zdobyć kapitał, i trudniej się przestawić na inne tory, i jeszcze sobie zaufać 
wzajemnie, bo jednak tutaj kwestia tego zaufania, bo oni jednak razem pracują. Myślę, że kapitał 
jest taką barierą, myślę, że wszyscy ją podnoszą. Zwłaszcza na początku gdy jest im trudno. Zdobycie 
jakiegoś rynku, utrzymanie się na tym rynku, zdobycie jakiś potencjalnych klientów, to nie jest 
proste” (A.N.10) 

Szanse rozwoju lokalnej ekonomii społecznej 

Zdaniem przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, w województwie śląskim istnieją warunki do 

rozwoju ekonomii społecznej. Wskazują oni, że przedsiębiorczość społeczna ma szansę powodzenia  

w rozwiniętych gospodarczo obszarach kraju lub tam, gdzie można podjąć działania związane ze 

specyfiką danego regionu, np. agroturystyczne. Ekonomia społeczna, według niektórych 

respondentów, ma mniejsze szanse na rozwój w tych częściach województwa, w których sytuacja na 

rynku pracy jest dość dobra – większe jest tam zainteresowanie zakładaniem działalności 

gospodarczej, pracą na własny rachunek. Większe szanse ma natomiast w tych rejonach 

województwa czy kraju, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa, a zagrożenie wykluczeniem społecznym 

duże, gdyż założenie spółdzielni socjalnej wydaje się wtedy bezpieczniejsze niż podjęcie  

np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Część osób dodaje, że przedsiębiorstwa społeczne 

mają większą szansę bytu w małych miejscowościach lub na obrzeżach miast, niż w otoczeniu 

„drapieżnych, walczących o rynek firm”, które osiągają ogromne obroty. 

Badani niejednokrotnie podkreślają, że województwo śląskie sprzyja prowadzeniu przedsiębiorstw 

społecznych, jak i prywatnych ze względu na korzystną infrastrukturę, dostęp do surowców, duże 

zagęszczenie ludności, a tym samym szeroki krąg odbiorców towarów. Co więcej, odbywają się na 

jego terenie akcje informacyjne na temat ekonomii społecznej.  

Niektórzy wskazują, iż liczba ekspertów z zakresu ekonomii społecznej jest niewystarczająca. Inni 

zwracają uwagę, że jest optymalna, a nawet stopniowo wzrasta ze względu na pojawiającą się 

możliwość kształcenia się w tym kierunku na studiach podyplomowych. 

Badani podkreślają, że wykształcenie pracowników urzędów pracy jest adekwatne do zajmowanych 

przez nich stanowisk i pełnionych obowiązków. Doradcy zawodowi niejednokrotnie kończyli studia 

podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej i świadczą usługi osobom chcącym uruchomić 
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spółdzielnię socjalną. Jednak część badanych dostrzega potrzebę kształcenia w tym zakresie,  

np. w formie kursu. 

 

4 Analiza semantyczna pojęcia „ekonomia społeczna” 

Pole semantyczne 

Kluczowym pojęciem z punktu widzenia podjętej problematyki badawczej jest „ekonomia 

społeczna”. W związku z tym przeprowadzono analizę semantyczną tego terminu. W analizowanych 

transkrypcjach odszukano słowa i zwroty, które pełniły wobec powyższego pojęcia funkcje określeń, 

asocjacji, opozycji, ekwiwalentów, opisu działań podmiotu, opisu działań wobec podmiotu. Dzięki 

temu uzyskano szereg definicji sprawozdawczych, pozwalających wstępnie scharakteryzować 

ekonomię społeczną. 

Poniżej krótko zdefiniowano poszczególne elementy pola semantycznego12: 

 określenia – opisują podmiot (pojęcie), ukazują jaki jest, jakie są jego cechy, sposób bycia itp., 

 asocjacje – skojarzenia z podmiotem, wskazują, z czym się wiąże, co mu towarzyszy, 

 opozycje – innymi słowy, czemu podmiot jest przeciwstawiany, co jest jego 

przeciwieństwem, 

 ekwiwalenty – wszystko to, z czym podmiot jest utożsamiany, zamienniki/wyrażenia 

zastępujące podmiot w określonych kontekstach, 

 opis działań podmiotu – opis tego, co robi podmiot, na czym polega jego aktywność, jakie 

skutki wywołuje, 

 opis działań wobec podmiotu – tj. działania, jakie są wobec niego podejmowane. 

Zastosowana technika analityczna pozwala na wydobycie ukrytych znaczeń i sensów zawartych  

w wypowiedziach respondentów. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób definiują oni 

pewne zjawiska, stany rzeczy, jakie przypisują im znaczenie, jak funkcjonują w ich świadomości. 

Celem analizy semantycznej jest odtworzenie pól semantycznych badanego pojęcia, a następnie jego 

analiza. Rozłożenie wypowiedzi badanych na poszczególne elementy tegoż pola, pozwala ukazać 

relacje między wybranymi pojęciami, ich zastosowania, konteksty, w których występują. 

Na podstawie pól semantycznych powstaje definicja semantyczna. Poniżej przedstawiono pole 

semantyczne pojęcia ekonomia społeczna.  

 

 

                                                           
12

 M. Kłosiński, Uniwersytet Warszawski, Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” 

(„bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, s. 152-153. 
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Pole semantyczne pojęcia „ekonomia społeczna” 
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Pole semantyczne pojęcia „ekonomia społeczna” jest dość obszerne i zróżnicowane, co potwierdza, iż 

z badaną problematyką wiąże się szereg opinii, skojarzeń, zachowań. Niemniej jednak ważne jest tu 

nie tyle ilościowe podejście do analizy badanego pojęcia – zliczanie częstości występowania 

określonych zwrotów, czy zróżnicowanie badanych jednostek w zależności od ilości określonych 

zwrotów, ile odkrycie całej gamy znaczeń, które przypisywane są temu pojęciu. 

Definicje semantyczne pojęcia „ekonomia społeczna” 

Na podstawie wyżej zaprezentowanego pola semantycznego skonstruowano przykładowe definicje 

semantyczne pojęcia „ekonomia społeczna”. Każda z nich podkreśla inny, ważny aspekt ekonomii 

społecznej. Zasadniczo można wyróżnić kilka ich typów. Jedną grupę tworzą definicje, które mają 

wręcz „encyklopedyczny” charakter – uwzględniają cechy typowe dla sektora, tj. nakierowanie na 

interes społeczny, korzyści dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Przy czym jedne z nich 

podkreślają potrzebę wsparcia tego typu inicjatyw, inne wskazują, iż przedsiębiorstwa społeczne 

powinny dążyć do usamodzielnienia się. Oprócz tego można stworzyć szereg definicji 

uwzględniających liczne trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz zagrożenia 

dla tego typu inicjatyw. W kolejnych nacisk kładzie się na zmianę świadomości społecznej, a także 

podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

 Ekonomia społeczna, czyli innymi słowy przedsiębiorczość społeczna, to bardzo modne słowo 

(od paru lat), któremu towarzyszą idee, relacje społeczne, która powoduje wsparcie osób 

wykluczonych, bezrobotnych, którą należy promować, stworzyć jasne przepisy 

dofinansowania. 
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 Ekonomia społeczna, czyli nakierowanie na interes społeczny, a nie tylko zwykły zasiłek, może 

być skutecznym mechanizmem reintegracji społeczno-zawodowej, z czym wiążą się wymierne 

korzyści dla społeczności, wobec czego należy w miarę możliwości wspierać takie inicjatywy. 

 Ekonomia społeczna to przedsiębiorstwa mało rozpropagowane, z którymi wiąże się ryzyko 

finansowe, trudności ze zleceniami, które nie radzą sobie z prowadzeniem księgowości, 

zawieszają działalność, zatrudniają osoby na pół etatu, którym należy udzielać wsparcia 

merytorycznego, wskazywać zagrożenia, podpowiadać, promować. 

 Ekonomia społeczna to coś zupełnie nowego, co funkcjonuje bardzo krótko, powinno się 

rozwijać, potrzebuje klientów, jakiegoś lidera, pomysłu, luki na rynku lokalnym, czemu należy 

dawać zielone światło na wszelkie inicjatywy. 

 Ekonomia społeczna, czyli innymi słowy działalność gospodarcza, która ma za zadanie 

połączyć cele społeczne i ekonomiczne, to naprawdę trudny temat, z którym wiąże się szansa, 

ale i niepewność efektów, względem której trzeba jeszcze wiele zrobić. 

 Ekonomia społeczna to coś, co trudno określić słowami, to spółdzielnie socjalne, działalność 

CIS, KIS, NGO, innych osób prawnych, w których oprócz tego, że się tam pracuje, to jeszcze 

pomaga się ludziom, z którymi wiąże się cała procedura rejestracji, odpowiedzialność za 

aspekty prawne, którym potrzebna jest pomoc dotacyjna, ulgi, akcja promocyjno-

informacyjna. 

 Ekonomia społeczna to termin, który się nie pojawia w mediach, nie interesuje ludzi, z którym 

wiążą się mieszane opinie, niechęć, na temat którego niekiedy brakuje wiedzy, wobec czego 

trzeba popracować nad edukacją i zmianą świadomości społecznej. 

 Ekonomia społeczna to pojęcie, które coraz częściej się spotyka, to przedsiębiorstwa, 

zajmujące się wsparciem osób, gdzie ludzie pracują z idei, a przy okazji z tego żyją, z którymi 

kojarzy się interes człowieka bardziej niż interes przedsiębiorcy, którym nie należy zamykać 

drzwi. 

 Ekonomia społeczna to nie przedsiębiorstwa specjalnej troski, powinny być konkurencyjne, 

dążyć do usamodzielnienia, pokazać, że są świetni, z którymi można zawierać umowy, zlecać 

im zadania. 
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5 Podsumowanie 

1) Rola przedsiębiorczości społecznej w procesie budowania lokalnej polityki społecznej 

Pierwszym celem badania było określenie, jaką rolę pełni przedsiębiorczość społeczna w procesie 

budowania lokalnej polityki publicznej. Problematyczne dla badanych okazało się już samo 

zdefiniowanie pojęcia ekonomii/ przedsiębiorczości społecznej. Ich zdaniem słabo funkcjonuje ono  

w świadomości społecznej. W ekonomii społecznej dostrzegają, przynajmniej teoretycznie, szansę na 

aktywizację i reintegrację społeczno-zawodową klientów pomocy społecznej. Z własnych obserwacji 

wnioskują jednak, że inicjatywy z tego zakresu często upadają. Zwłaszcza mają tu na myśli 

spółdzielnie socjalne, które zakładają osoby korzystające z pomocy społecznej, pozbawione 

kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to wynikiem pozostawania  

w długotrwałym bezrobociu czy uzależnieniach. W szczególności krótki okres funkcjonowania 

przedsiębiorstw społecznych i brak świadomości korzyści, jakie niesie ekonomia społeczna sprawia, iż 

jej rola w przeciwdziałaniu marginalizacji społeczno-zawodowej nie jest do końca satysfakcjonująca. 

Generalnie można stwierdzić, że ekonomia społeczna stanowi jeden z elementów budowania lokalnej 

polityki publicznej przez jednostki, w których pracują badani. Jest on jednak trudny do realizacji, 

obarczony ryzykiem i uprzedzeniami społeczności lokalnej. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań terenowych można wnioskować, że istnieją generalnie trzy 

typy klientów pomocy społecznej, których trudno zaktywizować przy pomocy przedsiębiorczości 

społecznej. Nie mniej jednak działania sektora ekonomii społecznej powinny być kierowane właśnie 

do nich z uwagi na problemy, jakie mają z zaistnieniem na otwartym rynku pracy i reintegracją 

społeczną. Pierwszy typ stanowią osoby chore, w tym niepełnosprawne i borykające się z różnego 

rodzaju uzależnieniami. Występuje w ich przypadku zagrożenie nawrotem choroby, zwłaszcza gdy 

okres rekonwalescencji był krótki. Do drugiej kategorii należą osoby długotrwale bezrobotne, dla 

których problemem jest samo podjęcie aktywności zawodowej, z którą wiążą się takie czynności, jak 

codzienne wstawanie do pracy, wychodzenie z domu, spędzanie w miejscu pracy określonej liczby 

godzin. Zdarzają się także osoby roszczeniowe (trzeci typ), zdaniem których państwo powinno łożyć 

na ich utrzymanie. Ich żądania często eskalują w miarę udzielania pomocy, a znalezienie pracy jest 

przez nich postrzegane jako nieopłacalne. W przypadku dwóch ostatnich kategorii trudno 

zagwarantować, że osoba podejmująca zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym będzie 

regularnie przychodziła do pracy i wywiązywała się ze swoich obowiązków, a po uzyskaniu 

pierwszego wynagrodzenia nie zrezygnuje. Jak wskazują respondenci, horyzonty osób wykluczonych 

bywają ograniczone do bliskich perspektyw, są one sceptycznie nastawione do zmiany 

dotychczasowych przyzwyczajeń i codziennych nawyków. 

Co do samych spółdzielni socjalnych, badani podkreślają, że brakuje im odpowiedzialnego, 

przygotowanego merytorycznie lidera – menedżera – a także wykwalifikowanej kadry. Mają 

problemy z zapewnieniem wysokiej jakości usług, wypracowaniem solidnej marki, a tym samym 

uzyskaniem referencji od odbiorców. Opinie na temat spółdzielni socjalnych są zazwyczaj 

uwarunkowane ich sytuacją rynkową – na terenach, gdzie funkcjonują (lub funkcjonowały) tego typu 

podmioty, przedsiębiorczość społeczna nie jest postrzegana jako efektywna forma aktywnej 



 

 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

56 
 

integracji. Większej szansy na reintegrację społeczno-zawodową upatruje się natomiast w Centrach 

Integracji Społecznej oraz Klubach Integracji Społecznej. Jako że oba typy instytucji są powoływane 

przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, badani dostrzegają mniejsze 

ryzyko niepowodzeń w ich przypadku.  

Jako cenny instrument polityki publicznej badani wskazują prace społecznie użyteczne. Jest to 

stosunkowo lekka forma mobilizacji zawodowej (10 godzin tygodniowo), która odpowiada klientom 

pomocy społecznej i z której się bez większych problemów wywiązują.  

2) Czynniki przyczyniające się do wzrostu liczby inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości 

społecznej 

Rozwój ekonomii społecznej obwarowany jest różnymi barierami i uprzedzeniami. Niemniej jednak, 

na podstawie odpowiedzi badanych można wyróżnić szereg czynników warunkujących wzrost liczby 

inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej: 

 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej: 

 prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych (na poziomie 

regionalnym i ogólnopolskim), 

 dotowanie działalności z różnych źródeł (zwł. w początkowym etapie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa społecznego), 

 przygotowanie klientów pomocy społecznej (mentalne, organizacyjne itp.) do 

prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, 

 pomoc merytoryczna dla przedsiębiorstw społecznych (finansowo-księgowa, prawna 

itp.), 

 zlecanie  zadań publicznych, 

 Korzystna koniunktura na rynku (przy czym badani dostrzegają, iż paradoksalnie ekonomia 

społeczna ma szansę rozwoju także w dobie kryzysu gospodarczego), 

 Międzysektorowa, interdyscyplinarna współpraca na rzecz rozwoju sektora ekonomii 

społecznej, 

 Wzrost świadomości na temat korzyści, jakie daje ekonomia społeczna/ kształcenie kadr  

w zakresie ekonomii społecznej, 

 Niższe koszty pracy, 

 Walka z uprzedzeniami wobec klientów pomocy społecznej, 

 Standaryzacja usług ekonomii społecznej (zarezerwowanie pewnego typu usług dla sektora 

ekonomii społecznej), 

 Likwidacja rozbieżności prawnych między różnymi ustawami, 

 Likwidacja barier administracyjnych, 

 Kształcenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej, 

 Dokładna analiza lokalnego zapotrzebowania na działania przedsiębiorstw społecznych, 

 Większa dostępność danych na temat sektora ekonomii społecznej w województwie. 
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3) Stopień, w jakim lokalne władze/instytucje z obszaru pomocy społecznej oraz rynku pracy 

wspierają obywatelskie inicjatywy przedsiębiorczości społecznej 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej zwracają uwagę na ograniczone możliwości w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości społecznej. Ze względu na status prawny nie oferują podmiotom 

ekonomii społecznej wsparcia finansowego. W miarę możliwości starają się jednak promować tego 

typu inicjatywy na przykład poprzez opracowywanie i dystrybuowanie ulotek, folderów 

informacyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, branżowej czy w Internecie. Niektóre 

instytucje deklarują ponadto organizację spotkań informacyjnych oraz doradztwa. Zwracają przy tym 

uwagę, iż nacisk powinien zostać położony na promocję dobrych praktyk, związanych  

z funkcjonowaniem podmiotów ES. Wskazują również, iż gdyby na terenie ich gmin/powiatów 

powstały jednostki takie jak CIS, ZAZ, to z pewnością kierowaliby do nich swoich podopiecznych. 

Podają również przykłady, w jaki sposób samorządy lokalne mogłyby wspierać tego typu działania 

(np. nieodpłatne udostępnianie lokali czy przedstawianie oferty lokalowej dostosowanej do 

możliwości finansowych potencjalnej spółdzielni). Badani wymieniają równocześnie szereg zadań, 

które gminy mogłyby zlecać przedsiębiorstwom społecznym, związanych np. z utrzymaniem 

porządku, cateringiem czy pracami remontowymi. Nie potrafią jednak, w większości, odnieść się do 

kwestii stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych. Świadomy znaczenia  

i rangi sektora ekonomii społecznej jest zwłaszcza Wojewódzki Urząd Pracy, przy czym jego 

przedstawiciel zauważa, że w większym stopniu należy koncentrować się na wspieraniu podmiotów 

już istniejących, a w mniejszym na tworzeniu nowych.  

Z badania można wysnuć wniosek, że wsparcie sektora powinno mieć charakter dwutorowy: z jednej 

strony pomoc (np. finansową, doradczą) należy kierować bezpośrednio do podmiotów ekonomii 

społecznej, z drugiej zaś wsparcia wymagają osoby tworzące owe podmioty, nierzadko obarczone 

licznymi dysfunkcjami społecznymi. Przy czym pomoc powinna być udzielana adekwatnie do 

posiadanych przez instytucje instrumentów i mieć charakter komplementarny. Jeśli chodzi o wsparcie 

finansowe spółdzielni socjalnych, możliwości w tym zakresie posiadają powiatowe urzędy pracy czy 

jednostki samorządu terytorialnego. Według badanych spółdzielnie socjalne najbardziej potrzebują 

dofinansowania w pierwszych 2-3 latach funkcjonowania. Poza wsparciem materialnym powiatowe 

urzędy pracy posiadają instrumenty kompleksowego wsparcia osób wykluczonych z rynku pracy, 

pozwalają ocenić ich szanse na zatrudnienie, a w razie potrzeby umożliwiają przekwalifikowanie się. 

Dodatkowo, w niektórych z nich można uzyskać szereg przydatnych informacji na temat procedury 

zakładania spółdzielni socjalnej. Z kolei jednostki organizacyjne pomocy społecznej wydają się 

najbardziej predystynowane, jako zajmujące się na co dzień pracą z osobami wykluczonymi, do 

przygotowania swoich klientów do pracy w sektorze ekonomii społecznej. Jednak żadna z badanych 

instytucji nie czuje się w pełni odpowiedzialna za wsparcie finansowe i merytoryczne sektora 

ekonomii społecznej. O ile opinia przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

jednostek samorządu terytorialnego i powiatowych urzędów pracy na temat roli, jaką może odegrać 

ekonomia społeczna jest raczej pozytywna, o tyle w żadnej z nich ekonomia społeczna nie stanowi 

kwestii priorytetowej. Pojawia się przy tym zastrzeżenie, że przedsiębiorstwa społeczne rzadko 

zwracają się z prośbą/ zapytaniem o wsparcie. Przestrzeń pomiędzy wspomnianymi typami instytucji, 

które stanowią de facto otoczenie ekonomii społecznej, wypełnia m.in. Regionalny Ośrodek Polityki 
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Społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy, które proponują działania strategiczne, jeśli chodzi  

o wojewódzki sektor ekonomii społecznej i wsparcie osób wykluczonych społecznie (zawodowo). 

Zdaniem przedstawicieli OPS, najbardziej optymalną sytuacją, choć najmniej realną, byłoby 

utrzymywanie się przedsiębiorstw społecznych z własnej działalności. W obecnej sytuacji uważają 

jednakże, iż w początkowym etapie funkcjonowania na rynku pomoc finansowa jest niezbędna tego 

typu podmiotom, ułatwia ich usamodzielnienie się i rozwój działalności. Zwracają przy tym uwagę, że 

wsparcie tego typu jest uwarunkowane sytuacją finansową gminy. Podają także inne propozycje 

finansowania, tj. fundusze strukturalne, środki z budżetu państwa, Funduszu Pracy, PFRON-u czy też 

np. programy rządowe. Po ewentualnym wstrzymaniu dotacji zewnętrznych przetrwanie podmiotów 

ekonomii społecznej jest według nich niemożliwe. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne 

są często tworzone przez osoby z różnego typu problemami i schorzeniami, z reguły pozbawione 

środków na założenie działalności. Badani zwracają uwagę, że szczególnie kosztowną formą jest CIS. 

Niechęć do współpracy czy wspierania podmiotów ekonomii społecznej może wynikać z różnych 

czynników, m.in. obawy o niestabilność podmiotu, braku wiedzy o podmiotach, a także niedoboru 

kadry wykwalifikowanej w tematyce ekonomii społecznej.  
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6 Aneks 

Scenariusz IDI 

Dot. badania pn. „Jednostki samorządu terytorialnego wobec sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim” 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedstawienie się moderatora 

1.2. Przedstawienie głównego celu badania 

1.2.1. Cel teoretyczny:  

1.2.1.1. Określenie, jaką rolę pełni przedsiębiorczość społeczna w procesie 

budowania lokalnej polityki społecznej. 

1.2.1.2. Identyfikacja czynników przyczyniających się do wzrostu liczby inicjatyw 

z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

1.2.1.3. Określenie, w jakim stopniu lokalne władze/instytucje z obszaru pomocy 

społecznej oraz rynku pracy wspierają obywatelskie inicjatywy 

przedsiębiorczości społecznej. 

1.2.2. Cel praktyczny: Realizacja badania wynika z harmonogramu wdrażania 

projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 

społecznej województwa śląskiego” (zadanie nr 5), prowadzonego w ramach 

poddziałania 7.1.3, priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wyniki badań zostaną 

wykorzystane m.in. do opracowywania Wieloletniego planu działań na rzecz 

promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz aktualizacji Wojewódzkiej 

Strategii Polityki Społecznej.  

1.3. Przedstawienie zasad przebiegu wywiadu: 

1.3.1. Wywiad ma charakter poufny 

1.3.2. Nie istnieją odpowiedzi dobre i złe – każda opinia jest ważna 

1.3.3. Wywiad jest nagrywany na dyktafon – zgoda na nagrywanie musi zostać 

nagrana przed rozpoczęciem wywiadu 

 

2. Pytania wstępne 

 

2.1.  Kilka słów o zajmowanym stanowisku, staż pracy, pozytywne, negatywne strony 

pracy na aktualnym stanowisku 
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3. Pytania właściwe 

L.P. Pytanie główne Pytania szczegółowe 

1. 

Jakie rozbieżności 

występują przy 

definiowaniu terminu 

„ekonomia społeczna”? 

 Czy pojęcie „ekonomii społecznej” funkcjonuje w 

świadomości społecznej? 

 W jaki sposób definiowany jest termin „ekonomia społeczna”? 

 Które typy instytucji są zaliczane do sektora ekonomii 

społecznej, a które do jego otoczenia? 

 

2. 

Czy ekonomia 

społeczna jest 

skutecznym 

mechanizmem 

reintegracji społeczno-

zawodowej? 

 Czy na terenie gminy/powiatu działają przedsiębiorstwa 

społeczne? Jak sobie radzą? 

 W jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne są postrzegane  

w środowisku lokalnym,  

w instytucji, w której pracuje badany? 

 Jak postrzegana jest rola sektora ekonomii społecznej w 

przeciwdziałaniu marginalizacji społeczno-zawodowej? (Jak 

oceniana jest reintegracja społeczno-zawodowa poprzez pracę 

w przedsiębiorstwie społecznym?) 

 

3. 

Jakie formy wsparcia 

są konieczne dla 

efektywnego 

funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

społecznych? 

 

 Jakich form wsparcia udziela przedsiębiorstwom społecznym 

instytucja, w której pracuje badany? 

 Jakiego rodzaju wsparcie powinno być udzielane podmiotom 

ekonomii społecznej  

i ich otoczenia przez instytucję, w której pracuje badany? 

 Jakie mechanizmy, środki i zasoby mogą zostać uruchomione 

przez instytucję,  

w której pracuje badany, w celu rozwoju ekonomii 

społecznej? 

 Z jakich źródeł powinna być finansowana działalność 

przedsiębiorstw społecznych? Jak jest oceniana efektywność 

poszczególnych sposobów finansowania przedsiębiorstw 

społecznych? 

 W jakim stopniu poszczególne typy przedsiębiorstw 

społecznych powinny być dotowane z UE, budżetu państwa, 

budżetu JST, a w jakim utrzymywać się z własnej działalności 

gospodarczej? 

 Czy możliwe jest autonomiczne działanie przedsiębiorstw 

społecznych po ewentualnym wstrzymaniu zewnętrznych 

źródeł finansowania (np. środków unijnych, rządowych)? 

 Czy w regionie występuje dostateczna liczba 

ekspertów/specjalistów z zakresu ekonomii społecznej? 
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4. 

Jak przebiega 

współpraca instytucji, 

w której pracuje 

badany  

z przedsiębiorstwami 

społecznymi? 

 

 Czy współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami 

społecznymi może przyczynić się do zaspokojenia potrzeb 

społeczności lokalnych/zwiększenia aktywności lokalnej?  

W jaki sposób i w jakich obszarach mogłaby ona przebiegać? 

 Jakie przykłady zawiązywania partnerstwa pomiędzy 

przedsiębiorstwami społecznymi a samorządem można 

wskazać na terenie gminy/powiatu/województwa? 

 Jakie wspólne inicjatywy mogą być podejmowane przez 

samorządy i przedsiębiorstwa społeczne (np. przy wsparciu 

funduszy unijnych), aby rozwiązać lokalne problemy 

społeczne? 

 Jakie są/były mocne i słabe strony współpracy? 

 Jakie widzi Pan/i szanse/zagrożenia przy realizacji kolejnych, 

wspólnych inicjatyw podejmowanych przez samorządy i 

przedsiębiorstwa społeczne? 

 Jakie są motywy podejmowania/niepodejmowania współpracy 

samorządu lokalnego  

z przedsiębiorstwami społecznymi? 

 Jakie warunki (organizacyjne, kadrowe itp.) powinny spełniać 

przedsiębiorstwa społeczne, aby stać się partnerem dla 

samorządu w realizacji zadań lokalnych? 

 Jakiego rodzaju zadania mogłyby być zlecane 

przedsiębiorstwom społecznym  przez instytucję, w której 

pracuje badany (np. przy zastosowaniu tzw. „klauzul 

społecznych” w prawie zamówień publicznych)? 

 

5. 

Jakich działań 

promocyjnych 

potrzebują 

przedsiębiorstwa 

społeczne? 

 

 Czy przedsiębiorstwa społeczne promują swoje produkty  

i usługi na lokalnym rynku? Czy działania promocyjne 

docierają do instytucji, w której pracuje badany? 

 W jakim zakresie poszczególne typy przedsiębiorstw 

społecznych potrzebują promocji? 

 Jakie mechanizmy promowania przedsiębiorczości społecznej 

są stosowane przez instytucję, w której pracuje badany? 

 

6. 

Czy sektor lokalnej 

ekonomii społecznej 

ma szansę na rozwój? 

 

 Jak są oceniane szanse rozwoju ekonomii społecznej  

w regionie? Czy w innych regionach kraju występują warunki 

bardziej/mniej sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej? 

 Podejmowanie jakiego rodzaju usług społecznych, 

publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne niosłoby 

obopólną korzyść zarówno dla samorządu/powiatu/gminy, jak 

i osób wykluczonych społecznie? 

 W których obszarach województwa ekonomia społeczna 

rozwija się najsłabiej? 

 W których obszarach województwa ekonomia społeczna 

rozwija się najbardziej dynamicznie? 
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7. 

Jakie są potrzeby 

informacyjno-

szkoleniowe instytucji, 

w której pracuje 

badany,  

w zakresie ekonomii 

społecznej? 

 Jakich danych na temat sektora ekonomii społecznej brakuje  

w instytucji, w której pracuje badany? 

 Czy potrzebne jest kształcenie kadr instytucji (szkolenia, 

doradztwo, studia podyplomowe itp.), w której pracuje badany 

w zakresie ekonomii społecznej? 

 


