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1. Wprowadzenie 

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, firma Market Research 

World z siedzibą w Gliwicach, przeprowadziła badanie pod tytułem: „Kondycja sektora 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Projekt, obejmujący swoim zasięgiem 

obszar całego województwa podlaskiego, zrealizowano w terminie od 9 września do 15 

listopada 2016 roku.  

Badanie wykonano w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja  

i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa 

Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.  

Celem nadrzędnym  badania było kompleksowe zdiagnozowanie kondycji sektora ekonomii 

społecznej na terenie województwa podlaskiego. Kompleksowość została zapewniona 

poprzez zastosowanie różnorodnych technik badawczych (ilościowych i jakościowych), 

objęcie badaniem zarazem podmiotów ekonomii społecznej, jak i otoczenia tego sektora, a 

także poprzez szerokie spektrum diagnozowanych problemów badawczych dotyczących PES.  

Cel główny został zrealizowany poprzez weryfikację dziesięciu celów szczegółowych. 

Pierwszym z nich była analiza aspektów prawnych ekonomii społecznej. Metodą badawczą 

zastosowaną w tym wypadku była analiza materiałów zastanych (aktów prawnych o zasięgu 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym). Analiza ta pozwoliła nie tylko uchwycić 

potencjał rozwojowy sektora ekonomii społecznej, ale także jego ograniczenia, wynikające 

głównie ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, w której priorytetem staje się 

konkurencyjność, a nie spójność. Jest to bardzo prawdopodobnym powodem mniejszej 

dynamiki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie, bowiem nie są one 

konkurencyjne tak, jak typowo komercyjne przedsiębiorstwa. Akcenty zakłóceń  

w funkcjonowaniu PES ze względu na konkurencję ujawniły się także w badaniach 

realizowanych za pomocą innych technik m.in. w badaniu kwestionariuszowym 

z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej. Drugim celem badawczym była 

charakterystyka potencjału instytucjonalnego sektora ekonomii społecznej z podziałem na 

kategorie. Podstawą wyodrębnienia kategorii były zasadnicze funkcje pełnione przez konkretne 

podmioty. W związku z tym skategoryzowano i opisano podmioty ekonomii społecznej. 

Dokonano też analizy przestrzennej rozlokowania tych podmiotów w województwie 

podlaskim. Trzecim celem badawczym była deskrypcja potencjału infrastruktury wsparcia PES 

w województwie podlaskim. Infrastrukturę tę tworzą: instytucje, które wspierają podmioty 
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ekonomii społecznej. W badaniach powyższe instytucje zostały nie tylko opisane, ale przede 

wszystkim dokonano szczegółowej diagnozy ich działań z perspektywy PES. Czwartym celem 

badawczym była analiza porównawcza rozwoju PES w województwie podlaskim na tle innych 

województw. W konkluzji tej analizy opisano pozycję, jaką w ogólnym sektorze ekonomii 

społecznej zajmują podmioty zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego. Piątym 

celem badawczym był opis organizacji pozarządowych działających w województwie 

podlaskim. Opis ten opierał się przede wszystkim na dwóch technikach badawczych: analizie 

danych zastanych i sondażu telefonicznym CATI, zrealizowanym na losowej próbie 515 

organizacji pozarządowych. Badanie to weryfikuje szereg problemów badawczych, m.in. skład 

organizacji, ich działania, system finansowania i bariery funkcjonowania. Szóstym celem 

badawczym była analiza funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających na 

terenie województwa podlaskiego. Podstawą tej analizy były pogłębione wywiady 

kwestionariuszowe dokonane na próbie 53 PES. Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy 

i dotyczyła kilkunastu problemów badawczych, które pozwoliły opisać podmioty ekonomii 

społecznej, a przede wszystkim warunki, w jakich one funkcjonują w województwie 

podlaskim. Analizowano m.in ich strukturę, funkcje, otoczenie, działania, bariery i współpracę 

z instytucjami wsparcia ekonomii społecznej. Siódmym celem badawczym była diagnoza 

przyczyn zamykania lub zawieszania działalności przez niektóre podmioty ekonomii 

społecznej. Techniką badawczą był w tym przypadku pogłębiony wywiad indywidualny IDI 

zrealizowany z 15 przedstawicielami PES, jakie zakończyły bądź zawiesiły swoją działalność. 

Próbowano przy tym ustalić przyczyny i wszelkie okoliczności towarzyszące zaprzestaniu 

działalności przez te podmioty. Ósmym celem badawczym był opis możliwości wsparcia PES. 

Do jego zrealizowania posłużono się innowacyjną techniką badawczą, tzw. triadą 

niehomogeniczną, czyli zogniskowanym wywiadem grupowym z przedstawicielami: PES, 

instytucji wspierającej oraz administracji. Konkluzją tej analizy są wnioski dotyczące m.in. 

warunków działania podmiotów ekonomii społecznej, sposobu wspierania ich przez instytucje 

wsparcia, kondycji finansowej i kadrowej PES oraz prezentacji działań skutecznych  

i nieskutecznych we wspieraniu tego sektora. Diagnozie został również poddany problem 

tworzenia się i umacniania kapitału społecznego wskutek działania PES. Dziewiątym celem 

badawczym było scharakteryzowanie sieci współpracy w sektorze ekonomii społecznej. Cel 

ten został zrealizowany w toku analizy wyników triady niehomogenicznej oraz pogłębionych 

wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami PES. Dziesiątym i ostatnim celem było 

określenie wpływu PES na tworzenie się i umacnianie kapitału społecznego w województwie 

podlaskim. 

Raport z badania pn.: „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim” 

składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej dokonano prezentacji metodyki 

badania i poszczególnych kwestii problemowych. Część druga, najobszerniejsza, to 

szczegółowy opis wyników badań własnych. Trzecia część dokumentu zawiera syntetyczne 
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wnioski i rekomendacje. Niniejszy dokument stanowi źródło wiedzy na temat kondycji 

podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim, zarówno dla przedstawicieli 

władz województwa podlaskiego, organów powiatowych, urzędów związanych z ekonomią 

społeczną, samych podmiotów ekonomii społecznej, jak również dla wszystkich innych osób 

zainteresowanych tą tematyką. 
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2. Szczegółowy opis metodologii badań 

Celem głównym badania było kompleksowe zdiagnozowanie kondycji sektora ekonomii 

społecznej na terenie województwa podlaskiego. W trakcie procesu badawczego poddano 

diagnozie następujące problemy badawcze: 

a) Aspekty prawne w ekonomii społecznej. 

b) Zasoby instytucjonalne sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. 

c) Ekonomia społeczna w województwie podlaskim na tle innych województw. 

d) Diagnoza organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. 

e) Działalność PES. 

f) Przyczyny zamykania/zawieszania działalności przez podmioty ekonomii społecznej  

z terenu województwa podlaskiego. 

g) Katalog możliwości wsparcia PES. 

h) Sieci współpracy w sektorze ekonomii społecznej. 

i) Jakość i zakres kapitału społecznego w Podlaskiem w percepcji przedstawicieli PES. 

j) Charakter relacji pomiędzy PES. 

k) Motywy zaangażowania się poszczególnych osób w działania sektora ES. 

W badaniu zostały zastosowane zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody badawcze. 

Pozwoliło to na triangulację metodologiczną - czyli zarazem oszacowanie ilościowe, 

pogłębienie, jak i zweryfikowanie otrzymanych w toku badania informacji i opinii 

respondentów. Do osiągnięcia celów badawczych wykorzystano następujące metody: 

 Analiza danych zastanych (ang. desk research). Pierwszą techniką zastosowaną  

w badaniu była analiza dokumentów źródłowych, inaczej zwana również badaniem 

gabinetowym, „zza biurka”. Badanie takie nazywamy analizą danych zastanych (ang. 

Desk Research). Istotą desk research jest pozyskanie danych już istniejących, ale 

zarazem rozproszonych i nieuporządkowanych. Szereg informacji zawarto  

w istniejących już dokumentach i opracowaniach, w związku z tym można je 

wykorzystać do uporządkowanej analizy danych zastanych. Analiza dotyczyła przede 

wszystkim następujących dokumentów: dokumentów strategicznych, aktów prawnych, 

upublicznionych opracowań i raportów związanych z tematem badań.  

W pierwszym etapie diagnozy przeanalizowano następujące dokumenty i akty prawne: 

1) Dokumenty strategiczne o charakterze regionalnym: 

a) Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.  

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
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c) Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020.  

d) Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 

2013-2020.  

 

2) Dokumenty strategiczne o charakterze krajowym: 

a) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

b) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

c) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020.  

d) Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

e) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. 

f) Strategia Sprawne Państwo 2011-2020. 

g) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. 

h) Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

i) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji. 

 

3) Akty prawne: 

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776). 

b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). 

c) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 Nr 122 

poz.1143). 

d) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001). 

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 Nr 94 poz. 

651). 

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 Nr 63 poz. 587). 

g) Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r.  

w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. 2012 poz. 850). 

 

4) Raporty z badań: 

a) Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016. 

b) Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Szarfenberg R., Monitoring spółdzielni socjalnych 

2014. Raport z badań, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 

2015. 
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c) Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.  Raport  

z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Białystok 2016. 

d) Raport końcowy. Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa 

podlaskiego, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o, Kutno. 

e) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji 

Społecznej, Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa 

podlaskiego, Białystok 2013. 

f) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Monitoring „Wieloletniego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-

2020” za rok 2014, Białystok 2015. 

g) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Monitoring „Wieloletniego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-

2020” za rok 2015, Białystok 2016. 

 Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo CATI (ang. Computer Assisted 

Telephone Interview) z przedstawicielami 515 organizacji pozarządowych z terenu 

województwa podlaskiego. CATI to jedna z podstawowych technik dla metody 

sondażowej. Polega na przeprowadzeniu przez ankietera rozmowy z respondentem 

przez telefon na podstawie listy pytań sterowanych specjalnie przygotowanym 

kwestionariuszem. Głównym celem wywiadu jest uzyskanie określonego zestawu 

informacji od respondenta w procesie wzajemnej komunikacji respondent – ankieter.  

W badaniu wykorzystano kwestionariusz składający się z 15 pytań merytorycznych i 5 

pytań tzw. metrykowych. Pytania merytoryczne miały charakter zamknięty poza 

jednym otwartym i dwoma półotwartymi. Zastosowano warstwowo-losowy dobór 

próby zapewniający reprezentatywność wyników.  

W trakcie realizacji tej części badania sporą barierą okazał się brak aktualnej bazy 

aktywnych podmiotów. Zdecydowana część organizacji widniejąca w rejestrach nie 

istnieje lub nie ma możliwości nawiązania z nią kontaktu. W wyniku podjęcia 

wielokrotnych prób rekrutacji, badanie efektywnie wykonano na próbie 515 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 Pogłębione wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami spółdzielni 

socjalnych, CIS, KIS, ZAZ, WTZ. To technika łącząca ze sobą ilościowe i jakościowe 

podejście do analizy. Wywiady oparto o kwestionariusz składający się z 43 pytań 

mających charakter częściowo zamknięty, a częściowo otwarty. W tym etapie 

poruszono zagadnienia związane z charakterystyką istniejących PES, weryfikacją 

zatrudnienia w PES, identyfikacją barier i problemów, z jakimi muszą mierzyć się PES 

na obszarze województwa podlaskiego. Rozmawiano również o potrzebach oraz 
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obszarach współpracy z innymi podmiotami, kondycji finansowej PES, wsparciu oraz 

perspektywach rozwoju przedsiębiorczości.  

W przypadku realizacji wywiadów z przedstawicielami podmiotów ekonomii 

społecznej, napotkano na rozbieżności danych na temat funkcjonujących PES na 

obszarze województwa podlaskiego, pochodzących z różnych źródeł. Wielokrotnie 

dane kontaktowe okazywały się nieaktualne. Brak jest jednolitej, aktualnej bazy 

podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. W wyniku realizacji tego 

etapu badawczego przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z 53 

przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, w tym: 3 ZAZ, 6 CIS, 4 KIS, 20 

WTZ i 20 spółdzielni socjalnych. 

 Wywiady indywidualne z 15 przedstawicielami PES, które zawiesiły działalność. 

Dobór respondentów miał charakter celowy. Ten etap badania został zrealizowany 

metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (ang. Individual in-Depth Interview). 

Metoda polega na przeprowadzeniu z respondentem rozmowy/wywiadu 

pogłębionej/pogłebionego tak, aby eksplorować obszary badawcze oraz dociekać 

przyczyn interesujących zjawisk. Wywiady prowadzone były osobiście, aby pozyskane 

informacje były prawdziwe i wyczerpujące. Podstawą przeprowadzonych wywiadów 

był scenariusz obejmujący uszczegółowione pytania badawcze. Wywiady  

z respondentami zostały zarejestrowane, natomiast nagrania zostały utrwalone  

w postaci transkrypcji.  

 Triada niehomogeniczna z przedstawicielami: podmiotu ekonomii społecznej, 

instytucji wspierającej oraz administracji. Triada niehomogeniczna to rodzaj 

pogłębionego wywiadu grupowego z trzema uczestnikami, reprezentującymi trzy różne 

podmioty, a co z tym związane – trzy odrębne opinie na danych temat. W wywiadzie 

udział wzięło 3 uczestników: przedstawiciel spółdzielni socjalnej z województwa 

podlaskiego, przedstawiciel instytucji wspierającej oraz organu administracyjnego. 

Wywiad przeprowadzono w warunkach dostosowanych do prowadzenia badań 

jakościowych, tj. w sali wyposażonej w sprzęt do rejestrowania przebiegu spotkania, 

zapewniającej odpowiednie miejsce obserwacyjne. Uczestnicy mieli umożliwiony 

kontakt wzrokowy. Spotkanie poprowadził przeszkolony moderator, w oparciu o 

opracowany scenariusz. Nagranie wywiadu zostało utrwalone w postaci transkrypcji. 

 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiór wszystkich technik/metod badawczych wraz  

z weryfikacją celów analizy i określeniem jej charakteru. 
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TABELA 1. METODY I TECHNIKI BADAWCZE WRAZ Z OKREŚLENIEM CELÓW ANALIZY. 

LP. 
METODA/ 

TECHNIKA 

CHARAKTER 

ANALIZY 
CELE ANALIZY 

1 Analiza desk research ilościowo-

jakościowy 

Analiza dostępnych danych (ustaw, aktów prawnych, 

dokumentów statystyki publicznej, sprawozdań, analiz  

i publikacji, roczników statystycznych itp.) na temat: 

1) Aspektów prawnych w ekonomii społecznej;  

2) Potencjału instytucjonalnego sektora ekonomii 

społecznej (podmioty ekonomii społecznej; 

infrastruktura wsparcia PES , otoczenie PES);  

3) Rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim na tle innych województw. 

2 Sondaż telefoniczny 

(CATI)  

z organizacjami 

pozarządowymi  

 

ilościowy Analiza ilościowa na temat kondycji organizacji 

pozarządowych w województwie podlaskim,  

z uwzględnieniem następujących kwestii: 

1) Formy prawnej organizacji pozarządowych; 

2) Organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność gospodarczą; 

3) Organizacji pozarządowych posiadających status 

organizacji pożytku publicznego (prowadzące 

działalność odpłatna i nieodpłatną pożytku 

publicznego); 

4) Terenu prowadzenia działań (lokalizacji); 

5) Obszarów prowadzonej działalności (np. pomoc 

społ., ochrona zdrowia, edukacja); 

6) Odbiorców działań prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe; 

7) Liczby osób korzystających z usług organizacji 

pozarządowych; 

8) Liczby pracowników i członków organizacji  

z podziałem na rodzaj umowy; 

9) Źródła finansowania; 

10) Problemów, z jakimi borykają się organizacje; 

11) Charakter relacji pomiędzy organizacjami i PES. 

3 Pogłębione wywiady 

kwestionariuszowe  

z przedstawicielami: 

spółdzielni 

socjalnych, CIS,  KIS,  

ZAZ, WTZ 

ilościowo-

jakościowy 

1. Liczba funkcjonujących PES z uwzględnieniem formy 

prawnej oraz w ujęciu terytorialnym (liczba PES  

w poszczególnych gminach i powiatach województwa 

podlaskiego). 

2. Działalność PES 

1) Charakter/zakres działalności (np. usługowa, 

produkcyjna, handlowa); 

2) Obszar prowadzonych działań (najbliższe 

sąsiedztwo, gmina/powiat, województwo/region, 

cały kraj); 

3) Rodzaj usług/produktów; 
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LP. 
METODA/ 

TECHNIKA 

CHARAKTER 

ANALIZY 
CELE ANALIZY 

4) Odbiorcy produktów i usług wytwarzanych przez 

PES /do kogo są kierowane działania?; 

5) Liczba uczestników CIS/KIS/ZAZ/WTZ/SS. 

3. Czas prowadzenia działalności/trwałość funkcjonowania 

poszczególnych PES. 

1) Czy były przerwy w funkcjonowaniu PES? 

2) Czym były spowodowane? 

4.  Zatrudnienie w PES. 

1) Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych 

PES; 

2) Rodzaj zatrudnienia; 

3) Czas zatrudnienia; 

4) Profil członka/pracownika podmiotu ekonomii 

społecznej (status na rynku pracy przed 

przystąpieniem do podmiotu, wykształcenie, wiek, 

płeć); 

5) Kadra/proces decyzyjny i zarządzanie w PES; 

6) Ocena relacji interpersonalnych. 

5. Identyfikacja barier i problemów: 

1) Związanych z zakładaniem podmiotów ekonomii 

społecznej/utrudniające powstawanie nowych PES; 

2) Występujących w trakcie prowadzenia 

działalności; 

3) Powodujących zamykanie działalności przez 

podmioty ekonomii społecznej/utrudniające 

stabilizację PES; 

4) W jaki sposób można zniwelować te 

problemy/strategie przezwyciężania problemów? 

6. Identyfikacja potrzeb podmiotów ekonomii społecznej  

z terenu województwa podlaskiego związanych  

z rozwijaniem działalności. 

7. Analiza poziomu oraz obszarów współpracy podmiotów 

ekonomii społecznej z innymi podmiotami,  

poziom współpracy z poszczególnymi typami PES oraz 

innymi podmiotami w kontekście osiągania celów tj.  

z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami 

publicznymi (Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, 

ROPS, WUP), jednostkami samorządu terytorialnego, 

urzędami pracy, zakładami karnymi, szkołami, 

przedsiębiorstwami prywatnymi, OWES itp.) 

1) Zasady współpracy (formalna/nieformalna, 

permanentna/okazjonalna, związana  

z  przepływami finansowymi itp.); 

2) Cel współpracy; 
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LP. 
METODA/ 

TECHNIKA 

CHARAKTER 

ANALIZY 
CELE ANALIZY 

3) Formy współpracy (jakie działania prowadzone są  

w ramach współpracy?); 

4) Bariery współpracy; 

5) Sposoby niwelowania barier współpracy;  

6) Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

dla funkcjonowania PES (jakie korzyści przynosi 

współpraca i na jakie problemy natrafiają PES  

w ramach współpracy?); 

7) Potencjalne partnerstwa/przykłady powiązań; 

8) Mapa powiązań PES z lokalnym środowiskiem. 

8. Kondycja finansowa PES 

1) Źródło dochodu; 

2) Korzystanie i skuteczność aplikowania o środki ze 

źródeł zewnętrznych/problemy w uzyskiwaniu 

środków zewnętrznych; 

3) Plany rozwoju podmiotu ekonomii społecznej; 

4) Szanse na usamodzielnienie finansowe. 

9. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

1) Jaki odsetek podmiotów ekonomii społecznej jest 

objęty wsparciem infrastruktury wsparcia?;  

2) Źródła pozyskiwania wsparcia; 

3) Rodzaj wsparcia;   

4) Ocena jakości udzielanego wsparcia (ile 

podmiotów objętych wsparciem odnotowuje 

poprawę swojej sytuacji?); 

5) Poziom wykorzystania otrzymanego wsparcia 

przez podmioty ekonomii społecznej. 

10. Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości podmiotów 

sektora ekonomii  

1) Czynniki rozwoju ekonomii społecznej; 

2) Czy w województwie podlaskim PES tworzą  

i umacniają skutecznie kapitał społeczny oparty na 

zaufaniu, solidarności i zaangażowaniu? 

11. Jakość i zakres kapitału społecznego w województwie 

podlaskim w percepcji przedstawicieli PES. 

4 Wywiady 

indywidualne z 

przedstawicielami 

PES, które zawiesiły 

działalność na temat 

przyczyn 

zamykania/zawieszani

a działalność 

jakościowy Analiza jakościowa głównych przyczyn zamykania/ 

zawieszania działalności.  

Analiza objęła następujące zagadnienia:  

1) Co sprawiło, że podmiot zawiesił lub zakończył 

działalność?  

2) Czy trudności pojawiały się od samego początku 

prowadzenia działalności? Kiedy i dlaczego się 

pojawiły?  
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LP. 
METODA/ 

TECHNIKA 

CHARAKTER 

ANALIZY 
CELE ANALIZY 

3) Czego dotyczyły główne trudności (zasoby, 

personel, zarządzanie, infrastruktura, brak 

wsparcia)? Z czego one wynikały?  

4) Jak można by było je przezwyciężyć?  

5) Czy próbowano to zrobić? Jakie przynosiło to 

efekty?  

6) Czy poszukiwano zewnętrznego wsparcia? Jeśli 

tak: do kogo zgłaszano się o pomoc?  

7) Jaką pomoc uzyskano?  

8) Czy była ona wystarczająca w stosunku do 

potrzeb?  

9) Jaki był charakter pojawiających się problemów?  

10) W jakim stopniu problemy wynikały z wewnątrz 

podmiotu (zarządzanie, kompetencje, rozpoznanie 

rynku, dostęp do niezbędnej infrastruktury)  

a w jakim z zewnątrz podmiotu (przepisy prawne, 

zapotrzebowanie rynku, wsparcie OWES, ROPS  

itp.)? 

11) Czy z perspektywy doświadczeń, podjęto by 

kolejne próby prowadzenia działalności w zakresie 

ekonomii społecznej?  

12) Co musiałoby się zmienić żeby tak się stało? 

5 Triada 

niehomogeniczna – 

wywiad na temat 

możliwości wsparcia 

PES 

 

Wywiad jakościowy 

na temat możliwości 

wsparcia PES 

przeprowadzony 

jednocześnie  

z przedstawicielami 

trzech grup: 

1) podmiotu ekonomii 

społecznej,  

2) instytucji 

wspierającej  

3) administracji  

jakościowy Analiza jakościowa dotycząca: 

1) Perspektyw rozwoju sektora ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim; 

2) Barier rozwoju sektora ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim; 

3) Przygotowania instytucji do współpracy w ramach 

sektora ekonomii społecznej; 

4) Przygotowania podmiotów sektora ekonomii 

społecznej do aplikowania o środki zewnętrzne; 

5) Poziomu zasobów finansowych i osobowych PES   

w województwie podlaskim; 

6) Działań jakie powinny być podjęte, aby sektor 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim 

mógł się dynamicznie rozwijać/instytucji, które 

powinny podjąć te działania; 

7) Sytuacji finansowo-organizacyjnej podmiotów 

sektora ekonomii społecznej PES  z terenu 

województwa podlaskiego na tle ogólnokrajowym; 

8) Obszarów działania, w których podmioty sektora 

ekonomii społecznej działają efektywnie  

i skutecznie oraz tych, które są niewystarczające 

lub nieskuteczne; 
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LP. 
METODA/ 

TECHNIKA 

CHARAKTER 

ANALIZY 
CELE ANALIZY 

9) Współpracy podmiotów sektora ekonomii 

społecznej z instytucjami publicznymi; 

10) Przygotowania regionalnych instytucji publicznych 

do dystrybuowania środków unijnych; 

11) Przejrzystości procedur przyznawania 

dotacji/grantów na działania dla PES;  

12) Motywy zaangażowania się poszczególnych osób  

w działania sektora ekonomii społecznej 

(instrumentalne, utylitarne czy autoteliczne). 
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3. Opis wyników badań własnych 

3.1.  Analiza desk research 
3.1.1.  Analiza dokumentów strategicznych i aspektów prawnych w ekonomii społecznej 

Analiza treści dokumentów strategicznych, prawnych koncentruje się na uwzględnionych  

w nich obszarach ekonomii społecznej. Podstawową płaszczyzną analizy jest ta, dotycząca 

poziomu województwa, jednak przy odwoływaniu się do obowiązujących dokumentów 

regionalnych, odnoszono się również do nadrzędnych dokumentów europejskich czy 

krajowych (jak i podrzędnych dokumentów lokalnych). Układ celów strategicznych to system 

elementów wzajemnie powiązanych i warunkujących się, dlatego w analizie koncentrowano 

się także na wybranych, sygnalizowanych bezpośrednio i pośrednio obszarach ekonomii 

społecznej. O kondycji ekonomii społecznej, o wzmacnianiu możliwości osiągania jej lepszych 

wyników, świadczą bowiem działania realizowane w ramach wielu celów zapisanych  

w różnych dokumentach. W związku z tym uwagę skoncentrowano zarówno na tych zapisach, 

które bezpośrednio odnoszą się do ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, 

gospodarki społecznej, jak również tych, które odnoszą się do jej wybranych elementów 

dotyczących warunków budowania zasobów kapitału społecznego sprzyjających ES, 

warunków realizacji zadań na rzecz spójności społecznej, funkcjonowania organizacji  

z obszaru ES, poprawy jakości życia, generowania nowych miejsc pracy, włączenia 

społecznego, edukacji, walki z ubóstwem, wykluczeniem, marginalizacją itd.  

W ramach analizy desk research dokonano weryfikacji następujących dokumentów: 

1) Dokumenty strategiczne o charakterze regionalnym: 

 

a) Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 

 

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 20201 (SRWP), jako 

obowiązkowego narzędzia do zarządzania rozwojem regionu, zaplanowano działania, które 

bezpośrednio dotyczą również warunków rozwoju ekonomii społecznej.  

Ważnym dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie jest zdefiniowany w SRWP cel 

operacyjny 3.2, który służyć ma eliminowaniu ryzyka ubóstwa i wykluczenia. Koncentruje on 

uwagę na poprawie spójności społecznej poprzez wsparcie grup najbiedniejszych, w odwołaniu 

do solidarności pokoleń, polegające na zwiększaniu dostępu do różnego rodzaju usług 

                                                           
1 Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020, s. 6. http://www.rops-bialystok.pl/wwwois/wp-

content/uploads/2014/11/Strategia-Polityki-Spo%C5%82ecznej-Wojew%C3%B3dztwa-Podlaskiego-do-roku-2020.pdf  
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społecznych. Czytamy w nim: „kluczowe będzie wzmacnianie roli ekonomii społecznej 

poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz rozwój współpracy instytucjonalnej na rzecz ekonomii 

społecznej. Priorytetowo traktowane będą działania z zakresu aktywnej integracji  

i przedsiębiorczości społecznej”.  

Z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej, ważna jest również propozycja autorów 

SRWP jaka wyłania się z analizy sześciu wskazanych w dokumencie obszarów strategicznych 

interwencji. Wśród tych obszarów, na pierwszym miejscu wymieniono Białystok i jego obszar 

funkcjonalny, następnie subregionalne ośrodki wzrostu, jako kolejne - miasta powiatowe, 

potem obszary wiejskie, obszary przygraniczne oraz gminy, których rozwój uwarunkowany jest 

siecią Natura 2000.  

Z analizy planowanych celów polityki rozwojowej w poszczególnych obszarach wyłaniają się 

dwa podejścia. Po pierwsze, im większy ośrodek metropolitarny, im silniejsza pozycja 

strategiczna obszaru, tym większy nacisk na funkcje o charakterze gospodarczym, naukowym 

i społecznym dotyczące usług publicznych wyższego rzędu i tym większa interwencja na 

pobudzanie przedsiębiorczości i wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej. Po drugie, im 

mniejszy ośrodek miejski, im bardziej peryferyjnie usytuowany, tym większy nacisk na 

realizację tych celów polityki rozwojowej, które koncentrują się na wspieraniu inicjatyw 

lokalnych, budowaniu zasobów kapitału społecznego, kapitału ludzkiego i tym silniejsza 

interwencja hamująca problem wyludnienia, ubóstwa, wysokiej zachorowalności, niskiego 

poziomu edukacji, itp.2  

Warto dodatkowo podkreślić, że autorzy SRWP w części diagnostycznej dokumentu, zwrócili 

uwagę na bardzo wysoki poziom rozwoju „wiążącego” kapitału społecznego w województwie 

podlaskim, ale również na charakterystyczny dla regionu najniższy poziom rozwoju 

„pomostowego” kapitału społecznego, który jest utożsamiany z dużym zaangażowaniem  

w działania na rzecz innych. A zatem autorzy strategii zidentyfikowali zagrożenie dla rozwoju 

ES, bowiem zauważyli te wskaźniki zasobów mieszkańców, które nie sprzyjają angażowaniu 

się w działania na rzecz wolontariatu, członkostwa w organizacjach pozarządowych czy 

przedsiębiorczości społecznej.  

Warto zastanowić się w tym momencie na ile powyższa diagnoza i takie rozłożenie nacisku 

jakie zaproponowano w odniesieniu do obszarów strategicznych interwencji, sprzyja 

rozwojowi ES, a na ile utrudnia ten rozwój. Problem polega na tym, że w Strategii Rozwoju 

                                                           
2 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Sekcja 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego (z dnia 8 

kwietnia 2014 roku) s. 166, http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/tinymce/File/RPOWP%202014-

2020%208.04.2014(1).pdf, dostęp: 05.10.2016 r. 

 

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/tinymce/File/RPOWP%202014-2020%208.04.2014(1).pdf
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/tinymce/File/RPOWP%202014-2020%208.04.2014(1).pdf
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Województwa Podlaskiego do roku 2020, w celu tworzenia sprzyjających warunków 

funkcjonowania gospodarki o wysokim zatrudnieniu i zapewniających wysoką spójność 

społeczną i terytorialną, szczególne znaczenie nadano przesunięciu akcentów polityki 

regionalnej ze spójności na konkurencyjność, jako podstawy rozwoju społeczno-

gospodarczego. Powyższy zapis koncentruje uwagę na wzmacnianiu konkurencyjności 

kosztem przedsiębiorczości społecznej, kosztem działań wzmacniających zasoby ekonomii 

społecznej w rejonach o największym obecnie, w tym zakresie, potencjale, czyli w dużych 

miastach. Chodzi o to, aby obecnie działające podmioty ekonomii społecznej znajdujące się  

w większych skupiskach ludzkich, wykorzystać na rzecz dalszego ich rozwoju oraz 

angażowania do inicjowania i wspierania ekonomii społecznej również w mniejszych 

miejscowościach i wsiach regionu. 

 

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) jest 

jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. 

Dodajmy, że RPOWP stanowi jednocześnie instrument realizacji Umowy Partnerstwa, która 

określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych, tj. 

polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 

2014-2020. Tym samym RPOWP przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020, 

Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz krajowych dokumentów strategicznych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - pakiet 

legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 określił ramy prawne i strategiczne oraz 

11 celów tematycznych, na których ma się koncentrować wsparcie z Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych w obecnej perspektywie. Spośród 11 celów tematycznych – 

w kontekście ekonomii społecznej – warto przywołać trzy: promowanie trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników - cel tematyczny 8; promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją - cel tematyczny 9; 

inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie - cel tematyczny 10.  

W RPOWP wpisane są priorytety, które mogą przyczyniać się do rozwoju ekonomii społecznej, 

ponieważ sprzyjają wzmacnianiu zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych oraz 

budowaniu potencjału organizacji pozarządowych. To zapisy ważne również dla osiągnięcia 

celów Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na 

lata 2013-2020. Są to:   
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1. „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia”3– poprzez działania wzmacniające potencjał podmiotów ekonomii społecznej 

(np. profesjonalizację instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej, usługi animacji 

lokalnej, itp.), prowadzące również do poszerzenia skali działających instytucji integracji 

społeczno-zawodowej w Podlaskim.      

2. „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”4 – poprzez m.in. działania 

aktywizujące, np. wsparcie psychologiczno-doradcze, działania na rzecz dostosowania 

kwalifikacji zawodowych.  

3. „Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność”5 – poprzez działania na rzecz 

wzmacniania kapitału społecznego i działania aktywizujące społeczność, a co za tym idzie 

budowanie zasobów ważnych z punktu widzenia gotowości do zaufania i angażowania się 

partnerów społecznych i organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz 

świadczenia konkretnych usług na rzecz indywidualnych osób czy instytucji objętych 

interwencją EFS w programie.  

W ramach RPOWP przewidziano również realizację działań skierowanych na wzmacnianie 

potencjału partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w ramach Osi priorytetowej 

X Pomoc Techniczna.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jako instrument 

realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 funkcjonuje zatem jako 

instrument realizacji zapisów Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Sprzyja on realizacji działań, które 

przyczyniają się do zmiany warunków do rozwoju ekonomii społecznej w regionie, poprzez 

aktywizację osób doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na 

rynku pracy. Sprzyja również inicjowaniu lokalnych działań przyczyniających się do rozwoju 

kapitału społecznego oraz kształtowania więzi lokalnych. Dodatkowo przyczynia się do 

podnoszenia aktywności zawodowej z równoczesnym dostosowywaniem kompetencji  

i kwalifikacji osób młodych i starszych do potrzeb rynku pracy. 

 

 

                                                           
3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, s. 22 
4 RPOWP 2014-2020, Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników, s. 19 
5 RPOWP 2014-2020, Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, s. 
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c) Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 

 

W poszczególnych obszarach strategicznych Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Podlaskiego  do roku 2020 (SPSWP) odnajdujemy cele ważne dla realizacji działań z zakresu 

ekonomii społecznej. I tak, w dokumencie tym wprowadzono zapisy odnoszące się do 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu. Położono 

nacisk również na działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia i mobilności zawodowej 

mieszkańców regionu oraz rozwoju działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 

ekonomii społecznej oraz tworzenia nowych. Zwrócono szczególną uwagę na wzrost 

aktywności zawodowej i integrację społeczną oraz na lepszą edukację i podwyższanie 

kwalifikacji zawodowych.  

Przechodząc dalej, odnajdujemy w tym dokumencie kolejne cele strategiczne ważne z punktu 

tworzenia warunków do realizacji efektywnej pomocy społecznej, poprzez ograniczenie skali 

zjawiska wykluczenia społecznego, rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej, 

wspieranie rozwoju zasobów pomocy społecznej oraz poprawę spójności społecznej.  

Znajdujemy tu również cele bezpośrednio skierowane na działania sprzyjające ekonomii 

społecznej. Są to takie działania jak: promocja i edukacja w zakresie ekonomii społecznej oraz 

wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii 

społecznej.  

Ważnym obszarem opisanym w SPSWP jest ten, dotyczący rozwoju zasobów kapitału 

społecznego, ponieważ przez nacisk na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie 

zrównoważonego rozwoju przyczynia się do lepszej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami z obszaru działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 

Istotne dla rozwoju ES będą również działania wzmacniające i rozwijające koordynację  

i współpracę instytucjonalną oraz działania aktywizujące lokalne rynki pracy. 

 

 

d) Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na 

lata 2013-2020 

 

Celem głównym Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013 - 2020 

(WPRES) jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym 

województwa podlaskiego. W programie tym określono trzy priorytety, w każdym priorytecie 

cele szczegółowe i główne kierunki interwencji.  

Za najważniejsze zadanie uznano promocję i edukację w zakresie ekonomii społecznej, która 

powinna prowadzić do upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk, zwiększania świadomości 
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organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej oraz budowanie więzi pomiędzy 

podmiotami ekonomii społecznej a samorządami terytorialnymi i biznesem. Kolejnym 

zadaniem priorytetowym jest rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 

ekonomii społecznej poprzez ich wzmacnianie dla szybkiego usamodzielnienia, ale również 

tworzenie nowych, sprawnie działających podmiotów. Ostatnim zadaniem zapisanym  

w WPRES jest wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze 

ekonomii społecznej poprzez wykorzystanie istniejących i pozyskanie nowych źródeł 

finansowania rozwoju ekonomii społecznej, rozwój stabilnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) oraz przystępne i przejrzyste akty prawne.  

Na obecnym etapie realizacji Programu można stwierdzić, że podjęto w regionie działania 

zmierzające do upowszechniania wiedzy i informacji poprzez stworzenie regionalnego portalu 

ekonomii społecznej i newslettera, utworzono bazę danych na temat przedsiębiorstw 

społecznych i podmiotów ES, realizowano badania stanu ekonomii społecznej w regionie oraz 

dbano o wymianę informacji. W ramach kolejnych projektów dążono do upowszechniania 

wiedzy, informacji i praktyk na temat ES. Powołano Podlaskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, które ubiegają się o akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

- Wysokiej Jakości OWES. Powołano również Podlaską Sieć Partnerstw Na Rzecz Ekonomii 

Społecznej oraz Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Podlaskim, cyklicznie organizowane są Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, nawiązano 

partnerstwa w celu budowania więzi z samorządami, organizacjami i przedsiębiorstwami. 

Powyższe działania, jak i dostępność środków Unii Europejskiej z poprzedniej perspektywy, 

przełożyły się na zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych, wzmocnienie istniejących  

i powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymują wsparcie dla poprawy 

jakości funkcjonowania i usamodzielnienia. Powstały centra integracji społecznej, kluby 

integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i oczywiście organizacje pozarządowe i 

spółdzielnie socjalne. Na skuteczniejszą koordynację wpływają uruchamiane kolejne projekty6, 

rozbudowująca się sieć partnerstw i zacieśniające się więzi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął realizacje projektu pozakonkursowego 

pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII 
Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 

podlaskiego. ( http://www.rops-bialystok.pl/andrzej3/?page_id=4480 ) dostęp 12.11.2016r. 

http://www.rops-bialystok.pl/andrzej3/?page_id=4480
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2) Dokumenty strategiczne o charakterze krajowym: 

 

a) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

 

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

(KSRR) ustalono cele polityki regionalnej do 2020 roku, które są zbieżne z celami ekonomii 

społecznej wpisanymi zarówno w Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020, jak również w Krajowy Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. Spośród celów KSRR na szczególną uwagę zasługują te, które 

koncentrują się na budowaniu spójności terytorialnej i przeciwdziałaniu marginalizacji 

obszarów problemowych („spójność”) oraz tworzeniu warunków dla skutecznej, efektywnej  

i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).  

Rozwojowi ekonomii społecznej, sprzyjają te wybrane działania realizowane w ramach KSRR, 

które sprzyjają również aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Dla osiągnięcia 

założonych celów strategii zaproponowano w niej takie aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu jak: poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i przekwalifikowania, prace 

interwencyjne i inne formy tworzenia miejsc pracy, również rozwój ekonomii społecznej, 

formy wczesnej interwencji (w tym outplacement), staże i praktyki zawodowe. Szczególne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz rozwoju kapitału społecznego, a więc zasobów ważnych 

z punktu widzenia warunków rozwoju ES, ma zwrócenie uwagi w KSRR na potrzebę 

wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Istotne jest również przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczenie zjawiska ubóstwa wśród dzieci i osób 

starszych, realizacja programów integracji społecznej, rozwój działań ekonomii społecznej, w 

tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które spełniają funkcję w zakresie integracji 

społecznej, poprawy bądź uzupełniania usług publicznych oraz rozwoju wspólnot lokalnych. 

Opisane powyżej cele i działania należy traktować jako zbieżne z zapisami obowiązującymi w 

dokumentach programowych utworzonych na potrzeby rozwoju ekonomii społecznej, 

przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracji. 

 

b) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 

Ważne w kontekście analizowanych zasobów ekonomii społecznej są działania planowane  

w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL). Jej głównym celem jest 

rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one  

w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach 

życia. Należy przez to rozumieć dorastanie w godnych warunkach, skuteczną edukację, 

świadczenie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, stałe doskonalenie kompetencji i 
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kwalifikacji, sprawiedliwy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, realizowanie się w życiu 

rodzinnym, aktywne spędzanie czasu wolnego, wysoką świadomość ekologiczną, udział w 

życiu publicznym i politycznym, ale także stały rozwój osobisty oraz udział w procesach zmian 

zachodzących w świecie i Polsce. Warto zauważyć, że rozwój kapitału ludzkiego rozumianego 

jako potencjał jednostki jest ściśle powiązany ze wzmacnianiem zdolności jednostek do 

budowy dobra wspólnego oraz wzmacniania zaufania społecznego i efektywnej współpracy. 

Widoczne jest tu zatem wyraźne powiązanie z omawianą powyżej Strategią Rozwoju Kapitału 

Społecznego.  

Cele szczegółowe i kierunki interwencji w ramach SRKL, poruszające tematykę ekonomii 

społecznej to te, które uznają za znaczące te działania, które sprzyjają wzrostowi zatrudnienia, 

poprawie sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmierzające do 

podniesienia poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

c) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Istotnym dokumentem strategicznym dla realizacji działań wpisanych w Wieloletni Plan 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 jest Strategia 

Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS).  

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 kładzie nacisk na taką politykę rozwoju, która 

jednocześnie sprzyja ekonomii społecznej. Wspiera bowiem lokalną samoorganizację  

i aktywność obywatelską poprzez wspieranie procesów i inicjatyw, które wzmacniają wolę 

działania obywateli na rzecz wspólnego dobra i przyczyniają się do wzmacniania zaufania, jako 

jednego z podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. A 

to dodatkowo pozytywnie wpływa na osadzanie ekonomii społecznej we wspólnocie 

samorządowej, wzrost poziomu aktywności społeczności lokalnych i liderów społecznych w 

obszarze ES.  

Cel główny SRKS, czyli wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno‐

gospodarczym Polski będzie realizowany przez kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, 

poprawę mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, co 

powinno przyczynić się do budowania lepszych warunków funkcjonowania mieszkańców 

regionu oraz ich efektywniejszego zaangażowania w działalność podmiotów ekonomii 

społecznej.  

Twórcy SRKS uznali, że organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz inne 

podmioty działające non‐profit, wpływają w istotny sposób na rozwój kapitału społecznego 

przez swoje własne działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz 

aktywizowania lokalnych środowisk. Partnerzy ci biorą udział w procesach realizacji polityki 
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rozwoju kapitału społecznego przede wszystkim przez udział w konsultacjach dokumentów 

strategicznych i operacyjno‐wdrożeniowych tworzonych na poziomie krajowym  

i regionalnym, kontrolowanie działań administracji przez dokonywanie oceny przebiegu 

procesów rozwojowych w ramach własnej działalności, wdrażanie działań i projektów 

wpisujących się w cele SRKS jako ich wykonawcy lub beneficjenci oraz przez uczestnictwo  

w dyskusji strategicznej, dotyczącej efektów polityki rozwoju kapitału społecznego. 

 

d) Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

W Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK), w jej dwóch obszarach strategicznych: sprawne  

i efektywne państwo oraz spójność społeczna i terytorialna, zamieszczono zapisy ważne  

z punktu widzenia upowszechniania i rozwijania ekonomii społecznej w regionie. Zaplanowano 

tu bowiem wzmacnianie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i 

aktywności obywatela poprzez rozwój np. kapitału społecznego. „Państwo w celu 

stymulowania rozwoju kapitału społecznego będzie przede wszystkim wzmacniać postawy 

aktywnego, świadomego obywatelstwa, a także postawy proprzedsiębiorcze i proinnowacyjne. 

Podjęte będą także działania, które będą służyły zwiększeniu zakresu i rezultatów aktywności 

społeczeństwa obywatelskiego”. „Wsparciu potencjału i działań organizacji pozarządowych 

służyć będzie przede wszystkim rozszerzenie skali działań organizacji pozarządowych oraz 

stworzenie lepszych warunków prawnych dla ich funkcjonowania poprzez m.in. wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej, wprowadzenie partnerstwa publicznospołecznego oraz 

umożliwienie wykorzystania na potrzeby inicjatyw obywatelskich istniejącej infrastruktury. 

Istotnym elementem będzie upraszczanie przepisów prawa, tak aby ułatwić obywatelom 

możliwość zrzeszania się i działania dla osiągnięcia wspólnych celów”.  

Z załączonego fragmentu SRK wyłaniają się powiązania pomiędzy kilkoma dokumentami 

strategicznymi, w tym również tymi istotnymi z punktu widzenia rozwoju ES. 

 

e) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

 

W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (SRSGPW), 

główną uwagę skupiono na podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarek Polski 

Wschodniej, jako kluczowym strategicznym wyzwaniu z punktu widzenia systematycznego 

wzmacniania pozycji konkurencyjnej województw Polski Wschodniej w kraju i za granicą. 

Mamy tu zatem podejście zbliżone do wyłaniającego się ze Strategii Rozwoju Województwa 

Podlaskiego do roku 2020. Dokładna analiza celów SRSGPW do roku 2020 pokazuje jak 

niewiele miejsca poświęcono w niej wybranym elementom ekonomii społecznej. Jedynie jeden 

spośród siedmiu zaproponowanych strategicznych kierunków działań dla Polski Wschodniej 

odnosi się do obszaru ekonomii społecznej. Chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu na 
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makroregionalnym rynku pracy – o zwrócenie uwagi na problem, który jest jednym z 

podstawowych w katalogu problemów jakie próbuje się rozwiązać w ramach ekonomii 

społecznej. W ramach SRSGPW do roku 2020, zaproponowano między innymi następujące 

rozwiązania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy: 

„niezbędne jest […] podejmowanie działań służących tworzeniu przyjaznego otoczenia do 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Dzięki swojemu 

zakorzenieniu we wspólnocie lokalnej podmioty te mogą przyczyniać się do wzmocnienia i 

ustabilizowania rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wzrostu roli kapitału społecznego, a 

także do ułatwienia procesu wchodzenia na rynek pracy oraz poprawy sytuacji społeczno-

ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”7. 

 

f) Strategia Sprawne Państwo 2020 

 

Strategia Sprawne Państwo 2020 (SSP 2020) to dokument, który - po pierwsze - definiuje 

ważne ogólne ramy funkcjonowania państwa. Na zapisy zawarte w SSP 2020 należy spojrzeć 

inaczej niż na te z wcześniejszych dokumentów strategicznych. We wcześniej analizowanych 

dokumentach poszukiwane były raczej związki pomiędzy proponowanymi działaniami.  

W SSP 2020 szukamy zobowiązania do podejmowania interwencji i działań realizowanych  

w taki sposób, aby posiadały one określone ważne cechy, a przede wszystkim, aby te cechy 

charakteryzowały osiągane rezultaty. Chodzi o cechy wymienione w celu głównym strategii, 

który zakłada, że „Sprawne Państwo 2020”, to państwo otwarte i pomocne, skuteczne  

i efektywne, o silnej pozycji międzynarodowej i wysokiej aktywności obywateli w życiu 

społecznym i politycznym. Należy oczekiwać, że również działania wynikające z zapisów 

zawartych w dokumentach strategicznych, programowych – w tym również tych z obszaru 

ekonomii społecznej - będą tak realizowane i doprowadzą do takich rezultatów, aby sprzyjały 

otwartości, pomocniczości, skuteczności i efektywności działań i interwencji, a ponadto, aby 

wzmacniały pozycję międzynarodową państwa i sprzyjały wysokiej aktywności obywateli  

w życiu społecznym i politycznym. Po drugie - Strategia Sprawne Państwo 2020 koncentruje 

się na siedmiu celach szczegółowych i kierunkach interwencji, które wprowadzane w życie 

wpływają na zwiększanie sprawności instytucjonalnej państwa, skuteczne zarządzanie  

i koordynację działań rozwojowych, efektywne świadczenie usług publicznych, zapewnienie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w ramach realizacji 

zadań z obszaru ekonomii społecznej jak i wielu innych przedsięwzięć. 

 

g) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 

 

                                                           
7 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, s. 61 

https://www.mr.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf (dostęp: 17.11.2016r.) 

https://www.mr.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf
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Zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich to jeden z ważnych priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa 

i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR). Realizacja tego priorytetu ma na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację poprzez aktywizację społeczną  

i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, rozwój kapitału społecznego oraz promocję ekonomii społecznej. W strategii 

zwrócono uwagę na to, aby rozwojowi ekonomii społecznej towarzyszyła modernizacja 

systemów zabezpieczenia społecznego, co ma szczególne znaczenie w kontekście 

wykorzystania potencjału demograficznego obszarów wiejskich oraz może wpływać na 

kształtowanie struktury agrarnej i potencjału ekonomicznego indywidualnych gospodarstw 

rolnych8. W SZRWRiR zamieszczono wizję obszarów wiejskich, w której nie wskazano 

wyraźnie miejsca dla przedsiębiorczości społecznej, oraz potrzeby organizowania się w ramach 

podmiotów ekonomii społecznej, budowania spółdzielczości i możliwych form wsparcia takich 

aktywności. W kontekście zapisów zawartych dodatkowo w Strategii Rozwoju Województwa 

Podlaskiego do roku 2020, wskazujących na potrzebę położenia nacisku na realizację tych 

celów polityki rozwojowej na wsi, które koncentrują się na wspieraniu inicjatyw lokalnych, 

budowaniu zasobów kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, a także przedsiębiorczości 

społecznej, to sytuacja niekorzystna.  

h) Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) cel nadrzędny brzmi: w roku 

2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej 

oraz rozwoju kapitału społecznego. Cel główny to: do roku 2020 podmioty ekonomii 

społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji oraz 

dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającym we wspólnotach samorządowych.  

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęto systemowe podejście do 

problematyki rozwoju ekonomii społecznej, w ramach którego zdefiniowano następujące cele 

operacyjne: odpowiedzialna wspólnota - wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej 

(cel operacyjny 1), otoczenie - powstanie i utrzymanie 35 tysięcy miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecznych (cel operacyjny 2), przywództwo - poprawienie 

mechanizmów zarządzania i koordynacji w obszarze polityki wspierania ekonomii społecznej 

(cel operacyjny 3) oraz kompetencje - wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej  

w społeczeństwie (cel operacyjny 4).  

                                                           
8 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, s. 31, 

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-

na-lata-2012-2020/Dokumenty-analizy 
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Na potrzeby projektowania interwencji w ramach KPRES opracowano rezultaty nadrzędne  

i rezultaty niższego rzędu oraz działania. Wspomniane działania porównujemy  

z działaniami zaproponowanymi w Wieloletnim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 (WPRES) w celu analizy komplementarności  

i odpowiedniej koordynacji działań na poziomie regionalnym i centralnym. Od nich bowiem 

zależy sukces interwencji publicznych skierowanych na rozwój ekonomii społecznej.  

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej wskazuje się na znaczenie wspólnoty 

samorządowej (cel operacyjny 1 KPRES),  jako miejsca zakorzeniania ekonomii społecznej, 

pod warunkiem, że wspierane będzie rozwijanie sieci kooperacji partnerstw, prowadzona 

będzie edukacja środowisk lokalnych, wspierana będzie lokalna samoorganizacja i aktywność 

obywatelska, rozwijane będą usługi użyteczności publicznej oraz partycypacyjne modele 

badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego.  

W ramach WPRES zaplanowano działania, które wpisują się w zdefiniowany cel operacyjny  

1 KPRES - odpowiedzialna wspólnota. Zapisano bowiem w programie działania sprzyjające 

osadzaniu ekonomii społecznej we wspólnocie samorządowej poprzez położenie nacisku na: 

wzrost poziomu aktywności społeczności lokalnych i liderów społecznych w obszarze ES, 

zachęcanie do realizacji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, 

projektów uwzględniających działania w obszarze ES, zwiększanie wiedzy przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, edukacji 

ekonomicznej liderów społecznych, a także inicjowanie i wspieranie kontaktów samorządów 

regionu z samorządami z kraju i zagranicy, przedsiębiorstw społecznych i organizacji 

pozarządowych, biznesu z  przedsiębiorstwami społecznymi, w celu tworzenia i działania 

regionalnych sieci wsparcia ES. 

Cel operacyjny 2 KPRES zwraca uwagę na otoczenie ekonomii społecznej i proces tworzenia 

nowych miejsc pracy, szczególnie dla osób w trudnej sytuacji  na rynku pracy i  w sektorach 

istotnych z punktu widzenia wyzwań rozwojowych. Osiągnięcie celu 2 uwarunkowano  

w programie realizacją usług wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, wspieraniem rozwoju 

działań ES w kluczowych sferach rozwojowych, określaniem zasad zamówień publicznych, 

pomocy publicznej i otoczenia prawnego, a także możliwością wykorzystania zwrotnych  

i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierających rozwój ES.  

W WPRES zaplanowano działania, które sprzyjają realizacji celu operacyjnego 2 KPRES, 

poprzez wspieranie przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych  

w podejmowaniu działalności ekonomicznej, samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii 

społecznej w pozyskiwaniu środków wewnętrznych i zewnętrznych, inspirowaniu do 

wspierania przedsiębiorstw społecznych przez lokalne społeczności, poszukiwaniu 

innowacyjnych mechanizmów trwałego finansowania ES na poziomie lokalnym i regionalnym, 
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podejmowaniu inicjatyw na rzecz zmian w regulaminach prawnych dotyczących ES, 

upowszechnianiu informacji o obowiązujących aktach prawnych oraz uprawnieniach i 

obowiązkach z nich wynikających. 

Cel operacyjny 3 KPRES koncentruje się na przywództwie i skuteczności zarządzania oraz 

koordynacji polityki ekonomii społecznej, kładąc szczególny nacisk na wzrost skuteczności 

koordynacji polityki ekonomii społecznej na poziomie krajowym, samoorganizację oraz 

monitoring i badania ekonomii społecznej. WPRES zawiera zapisy, które sprzyjają wzrostowi 

skuteczności zarządzania i koordynacji polityki ES, ponieważ do realizacji jego celów 

konieczne jest wykorzystywanie narzędzi aktywizacji zawodowej przez współpracę  

z publicznymi służbami zatrudnienia, udostępnianie aktualnych informacji na temat stanu ES 

w regionie, a także wymóg prowadzenia stałego monitoringu i oceny działalności ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej. 

Ostatni cel operacyjny KPRES dotyczy kompetencji. Ma posłużyć podniesieniu poziomu  

kompetencji  w obszarze ES w społeczeństwie. W ramach WPRES jest to możliwe poprzez 

podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności przez pracowników ośrodków 

wsparcia oraz poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i organizowanie działań promujących 

ideę ekonomii społecznej. Trudno jednak jednoznacznie określić na ile pozwala to na 

budowanie tożsamości kulturowej w regionie i wypracowanie modelu edukacji pozaformalnej 

dzieci i młodzieży.  

Z porównania obu programów wyłania się raczej spójny obraz działań na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. Brakuje jedynie kilku propozycji zadań w programie regionalnym, aby 

dopasować go do zapisów dokumentu krajowego. Te braki dotyczą głównie działań, które 

sprzyjają rozwijaniu usług z wykorzystaniem partycypacyjnych modeli badania potrzeb 

społecznych i planowania lokalnego oraz tych, które sprzyjają budowaniu tożsamości 

kulturowej w regionie i wypracowaniu modelu edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży. 

Zapisy WPRES są zgodne z zapisami zawartymi w KPRES w zakresie tworzenie lepszych 

warunków prawnych dla funkcjonowania ekonomii społecznej poprzez m.in. wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz zapisami ze SRK w zakresie wdrożenia 

mechanizmów monitorowania standardu świadczonych usług oraz partycypacji obywateli  

w określaniu tego standardu.  

 

i) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

Nowy wymiar aktywnej integracji 
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (KPPUiWS) 

posiada zapisy sprzyjające zarówno rozwojowi ekonomii społecznej jak i przeciwdziałaniu 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W KPPUiWS, głównie w celu operacyjnym 3: Aktywna 

osoba i zintegrowana rodzina - odpowiedzialne lokalne środowisko – przewidziano rezultaty, 

które mają służyć objęciu najbardziej zagrożonych marginalizacją wspólnot samorządowych 

działaniami  rewitalizacji społecznej i organizacji społeczności lokalnej – z zaznaczeniem, że 

co najmniej 50% usług społecznych realizowanych będzie przez podmioty ekonomii 

społecznej. W ramach KPPUiWS przewidziano też szereg działań, spójnych z działaniami 

zawartymi w WPRES, skierowanych zarówno do osób młodych jak i starszych, na rzecz 

włączania ich do życia społecznego i zawodowego, nie zapominając o niepełnosprawnych  

i emigrantach. 

 

3) Akty prawne: 

 

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776) 

Ustawa określa warunki rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, czyli 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności określone w tej ustawie. Rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych są wszystkie działania, w szczególności organizacyjne, lecznicze, 

psychologiczne, techniczne, szkoleniowe, edukacyjne i społeczne, mające na celu 

podwyższenie poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  

W dokumencie znajdują się regulacje dotyczące powoływania zakładów aktywności 

zawodowej przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, 

której statutowym działaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. Ustawa określa też działalność warsztatów terapii zajęciowej, będących 

jedną z podstawowych form aktywności wspomagających proces rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) 

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego, a także warunki 

wykonywania świadczeń przez wolontariuszy i korzystania z tych świadczeń. Świadczenia te, 

wolontariusze mogą wykonywać na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

określonych w ustawie, w zakresie ich działalności statutowej, organów administracji 

publicznej, jednostek organizacyjnych podległym organom administracji publicznej lub przez 

nie nadzorowanym oraz podmiotów leczniczych w zakresie wykonywanej przez nie 

działalności leczniczej. Działalność pożytku publicznego definiowana jest jako działalność 
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społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie. 

c) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 Nr 122 

poz.1143) 

Ustawa reguluje zasady zatrudnienia socjalnego stosowanego w szczególności wobec: osób 

bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków i innych środków 

odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów 

karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji i osób niepełnosprawnych. 

Obowiązujące prawo sprzyja zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. klubów 

integracji społecznej i centrów integracji społecznej, których działalność regulowana jest w 

niniejszej ustawie. Nie wszystkie wdrożone zmiany prawne przyczyniły się jednak do 

możliwych zmian w ofercie podmiotów ekonomii społecznej województwa podlaskiego.  

d) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) 

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Działania przewidziane w Wieloletnim Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim nie byłyby możliwe bez niniejszej 

ustawy, która reguluje to, aby samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, 

uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki 

społecznej, przygotował corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający 

priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia – po zasięgnięciu 

opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pełni rolę 

szczególną dla zaplanowanych działań w Wieloletnim Programie Regionalnym reguluje 

bowiem nie tylko sposób realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, ale również sprawną współpracę podmiotów 

ekonomii społecznej z instytucjami rynku pracy realizującymi zadania na rzecz wsparcia osób 

bezrobotnych, wykorzystania instrumentów i usług rynku pracy określonych w ustawie.  

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 Nr 94 poz. 

651) 

Najliczniejszą grupę podmiotów ekonomii społecznej stanowią w województwie podlaskim 

spółdzielnie socjalne (nie uwzględniając organizacji pozarządowych), których funkcjonowanie 

reguluje prawo spółdzielcze i Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych. 

Ich celem jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym 
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aktywizacji zawodowej. Obecnie jest ich w regionie 469 i to one stanowią ważny wskaźnik 

kondycji ekonomii społecznej.  

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 Nr 63 poz. 587) 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej, które działają 

na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Są to podmioty służące 

reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Koncentrują się na rozwijaniu umiejętności codziennego funkcjonowania, zaradności osobistej, 

sprawności psychofizycznej i kompetencji zawodowych. Pełnią one ważną funkcję, pomagając 

w usuwaniu barier utrudniających podjęcie pracy. Ich zaletą jest nie tylko przygotowanie do 

pracy, ale również tworzenie warunków do zgromadzenia doświadczenia zawodowego. 

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status 

niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Aktualnie na terenie województwa 

podlaskiego funkcjonuje 25 warsztatów terapii zajęciowej.10 

g) Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r.  

w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. 2012 poz. 850) 

W województwie podlaskim istnieje niewielka liczba podmiotów reintegracji społeczno-

zawodowej. Jednym z podstawowych podmiotów reintegracji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym są zakłady aktywności zawodowej. Ich działalność określono  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r.  

w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Funkcjonują one w celu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych 

do umiarkowanego stopnia niepełnoprawności. Są formą zatrudnienia chronionego. Nie tylko 

tworzą miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale także 

przyczyniają się do ich społecznej reintegracji. Na terenie województwa podlaskiego ZAZ-y 

nie przyjęły się w liczbie podobnej do WTZ-ów. Obecnie funkcjonują zaledwie cztery ZAZ-y. 

 

3.1.2.  Potencjał instytucjonalny sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim 

 

                                                           
9 na podstawie danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (dostęp 21.11.2016) 
10 Z danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na dzień 31 grudnia 2015 r; 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej (dostęp 12.11.2016) 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej
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Kolejnym celem szczegółowym badania była charakterystyka potencjału instytucjonalnego 

sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim, który zrealizowano na podstawie 

analizy danych zastanych. 

Według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego                     

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego                             

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” ogłoszonych przez 

Ministra Rozwoju i Finansów z 24 października 2016r. do podmiotów ekonomii społecznej 

(PES) zaliczamy:11  

1) Przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie                      

z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.).  

2) Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:   

a) CIS; 

b) KIS;  

c) ZAZ, o którym mowa  w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

d) WTZ, o którym mowa  w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

3) Organizacje pozarządowe lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy                        

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.). 

4) Podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź 

dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;  

b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów                             

 i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2016r. poz. 21, z późn. zm.);  

c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora 

publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

                                                           
11 Minister Rozwoju i Finansów, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 

Warszawa 24 października 2016r. 
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Europejska sieć badawcza EMES (zajmująca się od 20 lat badaniami zjawiska 

przedsiębiorczości społecznej) określiła kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny 

cechować się przedsiębiorstwa ekonomii społecznej: 

Kryteria ekonomiczne: 

a) prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny, działalności w oparciu  

o instrumenty ekonomiczne; 

b) niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; 

c) ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 

d) istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. 

Kryteria społeczne: 

a) wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; 

b) oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 

c) specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; 

d) możliwie wspólnotowy charakter działania; 

e) ograniczona dystrybucja zysków12. 

Podmioty ekonomii społecznej realizują wiele funkcji, działając pomiędzy społeczeństwem  

a ekonomią.  

RYSUNEK 1. FUNKCJE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. 

 
Źródła: Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji. Red: P.Frączak, J.J. Wygański, Fundacja 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s.22 

Jednym z celów szczegółowych niniejszego badania była charakterystyka potencjału 

instytucjonalnego sektora ekonomii społecznej z uwzględnieniem podziału na kategorie. 

                                                           
12 Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, red: P.Frączak, J.J. Wygański, Fundacja Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008 
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Poniżej zaprezentowano opis podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa 

podlaskiego 

 

1) Przedsiębiorstwo społeczne – spółdzielnia socjalna 

 

Spółdzielnie socjalne to przedsiębiorstwa społeczne, które są podmiotami wyodrębnionymi   

pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową lub działalność 

kulturalną. Ich funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach 

socjalnych Dz.U.2006 nr 94 poz. 651. Celem działalności spółdzielni jest przywrócenie na 

rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej. Założyciele 

spółdzielni, jeżeli są to osoby fizyczne, muszą należeć do jednej z grup: osoby bezrobotne, 

bezdomni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, po 

zakończeniu programu terapeutycznego, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów 

karnych, uchodźców lub osób niepełnosprawnych. 

Analiza danych zastanych na temat spółdzielni socjalnych wykazała duże rozbieżności 

zarówno pod kątem aktualnej liczby spółdzielni socjalnych w województwie podlaskim, okresu 

ich powstania, jak i zakresu działalności.  

Według danych zamieszczonych na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Socjalnych w Ogólnopolskim Katalogu Spółdzielni Socjalnych (stan na  

1 października 2016r.) w województwie podlaskim zarejestrowanych było 49 spółdzielni 

socjalnych, z czego 6 spółdzielni w roku 2014 było nieaktywnych, a kolejne  

2 w 2015 roku znalazły się w stanie likwidacji13.  

TABELA 2. LICZBA ZAREJESTROWANYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z PODZIAŁEM NA LOKALIZACJĘ I ROK 
UTWORZENIA. (N=49) 

Miejscowość 
Rok wpisu do KRS 

łącznie 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Białystok           1 2 9   1 13 

Łomża  1     2 1 4   3 1   12 

Suwałki           2 3 1 1   7 

Bielsk 

Podlaski 
      2   1         3 

Brańska               1     1 

Czarnocin           1         1 

Dziadkowice           1         1 

Juchnowiec               1     1 

Kazimierówka             1       1 

                                                           
13 Badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014 i 2015, Białystok 2014, 2015 
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Miejscowość 
Rok wpisu do KRS 

łącznie 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Księżno               1     1 

Kolno             1       1 

Łapy         1           1 

Nowinka             1       1 

Sejny             1       1 

Stare Duchny             1       1 

Turośń 

Kościelna 
          1         1 

Zawady               1     1 

Zbójna            1         1 

Łącznie 1 0 0 4 2 12 10 17 2 1 49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ozrss.pl/category/katalog/wojewodztwo/podlaskie/, 

http://www.spoldzielniesocjalne.org/podlaskie.htm (dostęp 06.10.2016) 

Najwięcej spółdzielni socjalnych zostało zarejestrowanych w 2014r. (17) i 2012r. (12),                                                    

w przeciwieństwie lat 2008 i 2009, w których nie powstała żadna spółdzielnia. W 2015 roku 

powstały dwie spółdzielnie, natomiast w 2016r. – jedna. Zarejestrowane na terenie Podlasia 

spółdzielnie reprezentują/ reprezentowały różne branże:  

a) biznes i ekonomia:  usługi poligraficzne (ksero i skanowanie),  reklamowe (ekspozycja 

plakatów na słupach ogłoszeniowych), działalność handlowa – sklepy (m.in. komis  

z zabawkami i artykułami dziecięcymi,  sklep z odzieżą używaną, sprzedaż wyrobów 

tekstylnych, sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego, artykułów 

papierniczych, handel opałem, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, czy też ogólnie - 

sklep wielobranżowy), studio fotografii, telemarketing; 

b) budownictwo: usługi remontowo-budowlane, prace wykończeniowe; 

c) dom i ogród: opieka, pielęgnacja i konserwacja nagrobków i grobów, projektowanie 

budynków ze słomy i gliny, naprawa sprzętu AGD i RTV; 

d) usługi porządkowe:  sprzątanie mieszkań, biur, magazynów, pranie dywanów, drobne 

usługi ogrodnicze, pielęgnacja terenów zielonych; 

e) edukacja: przedszkola i żłobki, szkolenia i warsztaty, wycieczki edukacyjne, edukacja 

ekologiczna, obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ, świetlica dla dzieci; 

f) gastronomia: catering – obsługa imprez okolicznościowych, usługi cateringowe dla 

urzędów, szkół i biur, usługi dzierżawy i najmu sprzętu gastronomicznego, restauracje, 

bary, stołówki, kawiarnie, punkt z jedzeniem dla osób na diecie bezglutenowej  

i bezcukrowej, organizacja imprez okolicznościowych; 

g) Internet i komputery: serwis komputerowy (usługi serwisowe komputerów, 

regeneracja kartridży atramentowych); 

h) meble: projektowanie mebli, sprzedaż mebli (sklep internetowy - biurka, krzesła, fotele, 

stoliki, komputery, laptopy); 

http://ozrss.pl/category/katalog/wojewodztwo/podlaskie/
http://www.spoldzielniesocjalne.org/podlaskie.htm
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i) motoryzacja: działalność kurierska, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych; 

j) produkcja i przemysł: materiały budowlane – budownictwo naturalne i pasywne 

(studnie, kolektory, oczyszczalnie), budynki ze słomy i gliny, oczyszczalnie roślinne, 

szycie i krawiectwo - szycie pościeli, usługi krawieckie; 

k) produkcja artykułów spożywczych: przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 

produkcja z drewna (wyrobów z korka, słomy, materiałów używanych do wyplatania); 

l) turystyka i rekreacja: imprezy rekreacyjne, sportowe, integracyjne, wypożyczalnia 

sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

m) zdrowie i uroda: fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne, odnowa biologiczna; 

n) usługi opiekuńcze:  opieka nad osobami starszymi, dziećmi, niepełnosprawnymi, 

robienie zakupów, drobne prace domowe; 

o) inne: działalność artystyczna – studio nagraniowe,  rękodzieło artystyczne, zajęcia 

rękodzieła i sztuki ludowej,  handel  używaną odzieżą, zarządzanie nieruchomościami, 

czarter łodzi żaglowych14. 

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej15 w 2014 roku  

w województwie podlaskim ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 

w formie spółdzielni socjalnej wydatkowano kwotę 172,2 tys. (wsparcie otrzymał: powiat 

bielski – 62,1 tys., zambrowski - 87,4 tys., suwalski - 22,7 tys.), natomiast w 2015r. kwota ta 

wyniosła 158,1 tys. (powiat łomżyński - 60,5 tys., zambrowski - 22,6 tys., suwalski - 75,0 tys.). 

Ponadto w 2015 roku 2 osoby niepełnosprawne otrzymały środki finansowe na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości 73 320 zł. W 2014 roku w spółdzielniach 

socjalnych na terenie Podlasia utworzono 85 miejsc pracy. W 2015 roku nie powstało żadne 

nowe miejsce pracy. 

W 2014 roku ze wsparcia pomostowego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013) dla spółdzielni socjalnych skorzystało 85 osób,  tyleż samo osób skorzystało ze 

wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego, 3 osoby skorzystały ze wsparcia 

pomostowego otrzymywanego do 6 miesięcy, a 82 – wsparcia otrzymywanego do 12 miesięcy.  

Ponadto, w latach 2014-2015 w ramach pilotażowego funduszu dla przedsiębiorstw 

społecznych w województwie podlaskim udzielono spółdzielniom socjalnym  

8 preferencyjnych pożyczek na łączą kwotę 555 tys. zł.  

 

2 a) Podmiot reintegracyjny - centrum integracji społecznej 

                                                           
14 Na podst. http://www.spoldzielniesocjalne.org/podlaskie.htm (dostęp 06.10.2016) oraz danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Białymstoku, Oddz. Terenowy w Łomży, Spółdzielnie socjalne. Szansą na zatrudnienie, woj. podlaskie, wykaz, Łomża 2015. 
15 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015, Warszawa 2016r. 

http://www.spoldzielniesocjalne.org/podlaskie.htm
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Centrum integracji społecznej jest podmiotem reintegracji społecznej i zawodowej, 

utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2011r. poz. 225, z późn. zm.), posiadającym aktualny wpis do rejestru CIS 

prowadzonego przez właściwego wojewodę ze względu na siedzibę centrum.  

Centrum integracji społecznej ma charakter edukacyjny i może prowadzić działalność 

wytwórczą (w tym wytwórczą w rolnictwie), handlową i usługową (nie jest to jednak 

działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).  

Swoje działania CIS kieruje do osób mających status osób bezrobotnych, osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Uczestnicy, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku  

o zatrudnieniu socjalnym, mają możliwość na: 

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji 

społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie 

lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;  

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 

możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 

gospodarczą;  

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 

pieniężnymi16. 

Działalność centrum integracji społecznej może być finansowana z dotacji pochodzących  

z JST, dochodów uzyskiwanych z działalności, środków Unii Europejskiej, Funduszu Pracy,  

a także (w przypadku centrum utworzonego przez organizację pozarządową)  z „zasobów 

instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł”. 

Według rejestru jednostek, którym nadano status centrum integracji społecznej prowadzonego 

przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, na terenie województwa podlaskiego  

w latach 2010-2016, zarejestrowanych było 12 instytucji tworzących CIS. Na dzień 23 czerwca 

2016r. swoją działalność w zakresie CIS prowadziło 9 instytucji.  

TABELA 3. LOKALIZACJA CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. (N=12) 

Miejscowości 
Rok wpływu wniosku do urzędu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Białystok 1 3 1 1    

Łomża   1     

Sejny   1     

Augustów    1    

                                                           
16 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143, Rozdział 2. Zasady tworzenia 

centrum integracji społecznej, s.4. 
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Miejscowości 
Rok wpływu wniosku do urzędu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Krasnopol     1    

Suwałki    1    

Grajewo     1    
Źródło: opracowanie własne na podst. Rejestru jednostek, którym nadano status CIS, 
http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=37005 (dostęp 05.10.2016) 

 

Jak wynika z poniższych danych centra integracji społecznej na terenie województwa 

podlaskiego prowadzone są głównie przez stowarzyszenia i fundacje, nie prowadzone są 

natomiast przez spółdzielnie socjalne. Największą grupę osób korzystających z usług 

oferowanych przez CIS stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 
 

TABELA 4. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2012-2015. 
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2012 5 2 2 1 0 63/83 88 25 5 23 2 3 52 11 

2013 7 3 3 1 0 109/132 159 41 14 27 1 4 118 41 

2014 9 4 3 1 1 128/   

123 

221 21 9 13 0 5 145 43 

2015 9 4 3 1 1 134/99 223 31 13 17 2 10 107 35 

Źródło: GUS 2012-2014 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-

integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html (dostęp 06.10.2016); 2015 – dane 

pozyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (7.10.2016r.)  

Należy podkreślić, iż w ciągu 3 lat zwiększył się odsetek osób kończących zajęcia (od 36%  

w 2012r., 49% w 2013r., do 58% w roku 2014) oraz osób usamodzielnionych ekonomicznie  

(w 2012r. była to grupa zaledwie 11 osób, co stawi niecałe 8% w porównaniu z początkową 

liczbą uczestników; w roku 2013 i 2014 – odsetek ten wyniósł 17%), choć, jak podkreślają 

Karwacki, Kaźmierczak i Rymsza: „CIS należy oceniać nie tylko przez pryzmat rezultatów 

związanych z reintegracją zawodową, ale także po efektach mniej wymiernych, a wyrażających 

się integracją jednostek w ich środowisku życia”17. 

 

W 2015 roku wśród uczestników centrów integracji społecznej usamodzielnionych 

ekonomicznie 6 osób zostało skierowanych do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, 36 

                                                           
17 Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, 2014, s.276 

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=37005
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
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podjęło zatrudnienie u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego, 1 osoba została zatrudnione 

w centrum integracji społecznej i 1 podjęła samodzielną działalność gospodarczą,  

4 uczestników CIS nabyło prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych. W 2015r. centra 

integracji społecznej otrzymały dotacje na swoją działalność w wysokości 458,75 tys. zł,  

z czego wykorzystały 457,75 tys. zł.  

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 35 osób (w tym 27 kobiet); 20 osób zatrudnionych było  

w pełnym wymiarze czasu pracy, 23 w niepełnym wymiarze czasu pracy18. 

Według danych Instytutu Spraw Publicznych (projekt „Zintegrowany system wsparcia 

ekonomii społecznej) „niezbędną wiązką usług reintegracji społecznej w CIS”19 powinna być: 

terapia uzależnień, poradnictwo rodzinne, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, kursy 

komputerowe, a także nauka poruszania się po sprawach formalno-urzędowych, rozwijanie 

postaw obywatelskich, organizacja grup samopomocowych, zajęcia ogólnorozwojowe (język 

polski, matematyka), zajęcia z przedsiębiorczości, savoir vivre, planowanie czasu wolnego, 

promocja zdrowego trybu życia. 

2 b) Podmiot reintegracyjny - klub integracji społecznej  

Klub integracji społecznej jest  podmiotem  reintegracji społecznej i zawodowej,  utworzonym 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, 

posiadającym aktualny wpis do rejestru KIS prowadzonego przez właściwego wojewodę. 

KIS może być prowadzony przez gminę, organizację pozarządową oraz podmioty „ o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których 

mowa w art. 1”.  

W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności: 

a) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub 

niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie 

umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej; 

b) prace społecznie użyteczne;  

c) roboty publiczne;  

d) poradnictwo prawne;  

e) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych  

i socjalnych;  

f) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Klub integracji społecznej (jego utworzenie i działalność) może być finansowany ze środków 

Unii Europejskiej oraz z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.  

                                                           
18 Dane pozyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, X.2016r. 
19 Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, 2014, s.245 
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Według rejestru jednostek, prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

na terenie Województwa Podlaskiego w latach 2010 - 2016 zarejestrowanych było 6 klubów 

integracji społecznej.  

TABELA 5. KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2010-2016. (N=6) 

Miejscowość Data wpływu wniosku do urzędu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Suwałki 1   1    

Białystok  1 2     

Łapy    1     

Źródło: opracowanie własne na podst. rejestru jednostek, którym nadano status KIS,  

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=26609 (dostęp 03.10.2016) 

Z pozyskanych danych wynika, że na terenie województwa podlaskiego 4 z 6 KIS prowadzone 

były przez stowarzyszenia, 1 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach.  

Pierwszy Klub Integracji Społecznej „Wybór” został powołany 1 stycznia 2010r. przez 

Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”. KIS funkcjonował dzięki dotacji Urzędu 

Marszałkowskiego z funduszu unijnego PO KL działanie 1/POKL/ 7.2.1/09 – Promocja 

Integracji Społecznej, w partnerskie z Fundacją Prometeusz i Powiatowym Urzędem Pracy  

w Suwałkach. Projekt kierowany był do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc  

i wychowanych w rodzinach alkoholowych (z problemami  w życiu dorosłym). Dodatkowym 

działaniem, oprócz pomocy indywidualnej i grupowej, szkoleń i warsztatów zawodowych była 

psychoedukacja dla rodziców mających problemy wychowawcze oraz grupa opiekuńcza dla 

dzieci, których rodzice uczestniczyli w zajęciach. 

Klub integracji społecznej „Droga do pracy II” Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”  

w Białymstoku, realizowany był od 01.02.2013 roku do 31.05.2015r. i adresowany do 144 osób 

(116 kobiet i 28 mężczyzn; 120 osób nieaktywnych zawodowo i 24 wolontariuszy) 

zamieszkałych na terenie Białegostoku.  

Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie prowadzony przez Polskie 

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku działał w ramach projektu ze 

środków EFS POKL, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, od 01.03.2012r. do 31.05.2014r., mogło w nim uczestniczyć 150 

mieszkańców z gmin: Łapy, Zabłudów, Wasilków w wieku od 15 do 64 lat (osoby bezrobotne 

lub korzystające z pomocy MOPS) pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy. Szkolenia 

przygotowywały do pracy na stanowisku: pracownika biurowego/asystentki zarządu, 

pracownika gastronomii  (uczestnicy obu kursów mieli możliwość skorzystania także  

z 4 miesięcznych staży zawodowych), kurs prawa jazdy kat. C, sprzedawcy magazyniera 

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=26609
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z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej, pracownika budowlanego z obsługą koparko-

ładowarki i drobnego sprzętu budowlanego, kurs spawacza metodą TIG.   

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” prowadzony przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łapach. MOPS/Gmina Łapy otrzymał dofinansowanie w konkursie 

„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 

Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015r.”  w wysokości  80 tys. zł. 

Realizowany projekt  (od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2016r.) obejmuje wsparciem 14 

uczestników KIS, w zakresie: poradnictwa psychologicznego i zawodowego, zajęć 

samokształceniowych, szkoleń BHP, badania medycyny pracy, szkoleń zawodowych 

(hotelarsko-gastronomiczne lub ogrodniczo-porządkowe), organizacji praktyk zawodowych, 

zatrudnienia wspierającego lub zatrudnienia na umowę zlecenie. KIS „Sukces w działaniu” 

aktywnie uczestniczy w różnych działaniach m.in. Targach Ekonomii Społecznej czy 

dożynkach gminnych.  

2 c) Podmiot reintegracyjny - zakład aktywności zawodowej 

 

Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką 

tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  

u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. ZAZy są 

formą zatrudnienia chronionego i tworzą miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, przyczyniając się także do ich społecznej reintegracji. Wg danych 

pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy obecnie (2016r.) na terenie województwa 

podlaskiego działają 4 zakłady aktywności zawodowej.  
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TABELA 6. ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – DZIAŁALNOŚĆ I 
DOFINANSOWANIE W LATACH  2013 - 2016. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Białymstoku 2016 (dostęp 06.10.2016)  

Łącznie w latach 2013-2016 zakłady aktywności zawodowej otrzymały dofinansowanie ze 

środków PFRON w wysokości 4.626.847,89 zł. (w tym dofinansowanie kosztów utworzenia: 

439.666,00 zł, dofinansowanie kosztów działania: 4.187.187,89 zł). Dodatkowo ZAZ-y 

otrzymały wsparcie ze środków samorządu województwa w wysokości: 394.891,59 zł. 
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2 d) Podmiot reintegracyjny - warsztat terapii zajęciowej 

 

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej  

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury 

organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności 

prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne 

podmioty. 

 

Celem warsztatu jest: 

a) aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych; 

b) stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Według Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na dzień 31 grudnia 2015r. 

w województwie podlaskim prowadzonych było 25 warsztatów terapii zajęciowej, 

zlokalizowanych w powiatach: augustowskim (1), białostockim (3), bielskim (1), grajewskim 

(1), hajnowskim (1), kolneńskim (1), łomżyńskim (1), monieckim (1), sejneńskim (1), 

siemiatyckim (2), sokólskim (2), suwalskim (1), wysokomazowieckim (2), zambrowskim (1), 

a także w Białymstoku (4), Łomży (1) i Suwałkach (1)20. 

TABELA 7. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2012-2014. (N=25) 
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2012 25 11 4 6 1 3 372/440 6 

2013 25 11 4 6 1 3 377/447 4 

2014 25 11 4 6 1 3 397/465 5 

2015 25 11 4 6 1 3 b.d. b.d. 

Źródło: GUS http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-

spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html (dostęp 06.10.2016)  

                                                           
20 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej (dostęp 11.11.2016) 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej
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Należy podkreślić, iż liczba instytucji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej jest stała od 

kilku lat. Najwięcej warsztatów prowadzonych jest przez stowarzyszenia. Aktywnie w tę 

działalność włączyły się także społeczne podmioty wyznaniowe: Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej, Caritas Diecezji Białostockiej w Białymstoku i Mońkach, Parafia Św. Trójcy 

w Rudce, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, Zgromadzenie 

Sióstr Służek NMPN w Szumowie. W warsztatach co roku bierze udział ponad 800 

uczestników, w tym 54% stanowią mężczyźni, zaś niecałe 1% to osoby poniżej 18 - go roku 

życia.  

3) Organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy                        

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.) 

 

Działalnością pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest działalność społecznie użyteczna, 

prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych  

w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone 

na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej21 na terenie województwa 

podlaskiego w 2015 roku działalność w zakresie pożytku publicznego prowadziło 257 

organizacji. Zdecydowanie najwięcej organizacji prowadziło działalność w sferze pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywaniu szans 

tych rodzin i osób (161 organizacji), osób niepełnosprawnych (76 organizacji), nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (69 organizacji). 

Najmniej organizacji prowadziło działalność na rzecz integracji cudzoziemców (1), działalność 

na rzecz kombatantów i osób represjonowanych (1), wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (1) oraz działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

(1). Pod względem formy prawnej zdecydowanie najwięcej jest stowarzyszeń i fundacji.  

 

                                                           
21 Na podstawie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 17.11.2016) 
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WYKRES 1. FORMA PRAWNA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. (N=257) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 17.11.2016) 

 

4 a) Podmioty sfery gospodarczej - organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

gospodarczą, której zyski wspierają realizację celów statutowych 

Do podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź 

dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej należą organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych. Na podstawie Monitoringu 

„Wieloletniego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 

2013-2020” za rok 2014 można szacować, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 

około 180 takich podmiotów22, jednak liczba ta nie jest znana ponieważ nie są prowadzone 

rejestry tego typu organizacji.  

4 b) Podmioty sfery gospodarczej - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie  

Do podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź 

dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej należą spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, 

inwalidów i niewidomych.  

Na podstawie ww. ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016r. poz. 

21, z późn. zm.) spółdzielnie pracy to organizacje, których przedmiotem gospodarczej 

działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 

członków. Z kolei przedmiotem działalności spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych 

jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym 

                                                           
22 Dane szacunkowe zawarte w Monitoringu „Wieloletniego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 

2013-2020” za rok 2014 
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wspólnie przedsiębiorstwie. Na podstawie danych zaczerpniętych z Monitoringu 

„Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 

2013 – 2020” w Polsce aktualnie istnieje ponad 700 spółdzielni pracy. Zakres ich działalności 

obejmuje pełen zakres produkcji i usług na terenie całego kraju. Poza takimi branżami, które są 

już pewną tradycją w spółdzielczości pracy, jak: spożywcza, odzieżowa, tekstylna, obuwnicza, 

galanteryjna, gastronomiczna, dynamicznie rozwijają się inne. Są to przede wszystkim 

spółdzielnie lekarskie, farmaceutyczne czy kosmetyczne. Na uwagę zasługuje także fakt 

tworzenia i działania spółdzielni zabawkarskich, oświatowych i edukacyjnych, turystycznych 

czy dziennikarskich. W społeczeństwie informacyjnym szczególnej roli nabiera fakt tworzenia 

w formie spółdzielni rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, redakcji prasowych czy portali 

internetowych. Według danych Krajowej Rady Spółdzielczej w województwie podlaskim 

funkcjonuje 17 spółdzielni pracy. Z informacji uzyskanych od Krajowej Rady Spółdzielczej na 

terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 8 Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych. 

4 c) Podmioty sfery gospodarczej – spółki non-profit 

 

Do podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź 

dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej należą spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce 

wynosi nie więcej niż 50%. Do sektora non-profit zalicza się podmioty, które:  

a) są w odpowiednim stopniu sformalizowane (np. w wyniku zarejestrowania  we 

właściwym urzędzie) lub przynajmniej ich cele, sposób działania i struktura mają 

charakter trwały; 

b) są instytucjonalnie odrębne od administracji publicznej;  

c) mają charakter niezarobkowy (działają nie dla zysku i nie rozdzielają ewentualnej 

nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.); 

d) są samorządne (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji);  

e) charakteryzują się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji. 

W Polsce wymogi powyższej definicji spełnia wiele rodzajów podmiotów. W  krajowej 

literaturze sektor non-profit jest często utożsamiany z  funkcjonującym na gruncie polskiego 

prawa pojęciem organizacji pozarządowej,  zdefiniowanym w ustawie o  działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 Zawarta w  ustawie definicja organizacji pozarządowych w dużej części pokrywa się  

z przytoczoną powyżej definicją sektora non-profit, powołując się na jej trzy podstawowe 

kryteria:  
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a) charakter formalny (osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej 

utworzone na podstawie przepisów ustaw); 

b) separacja od administracji publicznej (organizacjami pozarządowymi są, niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych);  

c) charakter niezarobkowy (niedziałające w celu osiągnięcia zysku).  

W oparciu o te przepisy oraz interpretację całej ustawy do organizacji pozarządowych zalicza 

się:  fundacje, towarzyszenia, inne organizacje społeczne podobne do stowarzyszeń, działające 

jednak na mocy ustaw branżowych lub umów międzynarodowych, jak np. koła łowieckie, rady 

rodziców lub Polski Czerwony Krzyż, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, 

takie jak kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, izby i zrzeszenia branżowe, cechy, 

organizacje samorządu zawodowego zawodów zaufania publicznego, organizacje 

pracodawców, związki zawodowe, partie polityczne. 23 

 

Na podstawie Monitoringu „Wieloletniego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014 można szacować, że na terenie 

województwa podlaskiego działa zaledwie kilka spółek non-profit, ponieważ nie są 

prowadzone rejestry takich podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Sektor non-profit w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016 
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3.1.3. Charakterystyka otoczenia PES 

Do instytucji wsparcia ekonomii społecznej zaliczamy te instytucje, które wspierają podmioty 

ekonomii społecznej pod względem merytorycznym, instytucje grantodawcze, organizacje 

parasolowe i rzecznicze, instytucje finansowe, a także lokalne grupy działania. Samorząd, 

zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, stanowi otoczenie (jak i wsparcie) ekonomii 

społecznej wraz z sektorem biznesowym (klient ekonomii społecznej), mediami, instytucjami 

pomocy społecznej i publicznymi służbami zatrudnienia.  

 
RYSUNEK 2. OTOCZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. 

 
Źródło:http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/_ZSWES_spotkania_lokalne_2010/100917_publikacja_otoczeni

e_podmiotow_es.pdf (dostęp 03.10.2016) 
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Jednymi z najważniejszych instytucji wsparcia ekonomii społecznej są instytucje i organizacje 

pozarządowe tworzące ośrodki wspierania ekonomii społecznej oraz ośrodki wspierania 

spółdzielczości socjalnej. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) to podmiot lub 

partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia 

ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Do 

głównych zadań tych ośrodków należy świadczenie usług doradztwa dla istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolenie osób zainteresowaniem założeniem takich 

organizacji. Pomoc świadczona przez OWES to m.in.: usługi informacyjno-promocyjne, 

doradztwo i szkolenie, usługi specjalistyczne np. prawne i księgowe, a także działania 

animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego i biznesem. 

Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku działały trzy Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej: w Białymstoku, w Suwałkach i w Łomży: 

o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku w 2015 roku prowadzony 

był przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, 

Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, a także Fundacją Biznes  

i Prawo. 

o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach w 2015 roku funkcjonował 

dzięki współpracy następujących organizacji: Agencji Rozwoju Regionalnego ARES 

S.A. w Suwałkach – lidera projektu oraz partnerom – Centrum Aktywności Społecznej 

PRYZMAT, Stowarzyszenia Euroregion Niemen i Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży w 2015 roku prowadzony był 

przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Ośrodkiem 

Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym w Łomży. 

W 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie pozytywnych 

wyników procedury weryfikacyjnych przyznało akredytację trzem Ośrodkom Wsparcia 

Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Są to: 

o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku tworzony przez Ośrodek 

Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw 

Rozwojowych. 

o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży tworzony przez Fundację Forum 

inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. oraz z Powiatem 

Łomżyńskim/Starostwem Powiatowym w Łomży. 
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o Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Podlaskie Centrum Wspierania 

Ekonomii Społecznej tworzony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  

w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Euroregion 

Niemien oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód Sp. z o.o. 

Instytucjami udzielającymi wsparcia, a jednocześnie stanowiącymi otoczenie i będącymi 

klientami ekonomii społecznej są samorządy, zarówno na poziomie lokalnym, jak  

i terytorialnym. 26 października 2015r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął „Program 

Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.”, który jest realizowany od 1 stycznia 2016 

roku do 31 grudnia 2016 roku. 

„Głównym celem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi jest 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb 

społecznych na terenie Województwa oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju”24. 

Program określa m.in. formy współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego  

z organizacjami pozarządowymi, tj. współpracy finansowej (tryb otwartego konkursu ofert lub 

z pominięciem otwartego konkursu ofert) oraz współpracy pozafinansowej (konsultacje aktów 

prawnych, tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym lub 

inicjatywnym, wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, partnerstwo 

w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, dialog obywatelski, promowanie rozwoju ekonomii 

społecznej, informowanie o możliwości pozyskania środków finansowych, rekomendowanie 

inicjatyw organizacji pozarządowych w okolicznościach ubiegania się o fundusze zewnętrze  

i poszukiwanie partnerów, udostępniania organizacjom pomieszczeń Urzędu i materiałów 

promocyjnych, włączanie organizacji pozarządowych w działania promocyjne Województwa, 

promocja dobrych praktyk).25  

Podmioty ekonomii społecznej poprzez swój charakter działania (łączenie celów 

ekonomicznych ze społecznymi) oraz poprzez grupy – osoby, do których kierują swoją ofertę, 

funkcjonują w otoczeniu instytucji pomocy społecznej, instytucji publicznych służb 

zatrudnienia, takich jak:  

 

                                                           
24 Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r., s. 2, 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/26-pazdziernika-sejmik-wojewodztwa-podlaskiego-przyjal-program-

wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2016-r.html, (dostęp 05.10.2016 r.) 
25 https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/26-pazdziernika-sejmik-wojewodztwa-podlaskiego-przyjal-

program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2016-r.html, (dostęp 05.10.2016 r.) 
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o Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku: który na bieżąco prowadzi 

działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz monitoruje ten rozwój na 

terenie województwa podlaskiego - projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju 

ekonomii społeczne w regionie”, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii 

społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Projekt 

skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji 

rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicieli 

nauki i biznesu,  a także lokalnych i regionalnych mediów.26 

o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej   

i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie Podlasia są 

odpowiedzialne na kształtowanie i realizację polityki społecznej w regionie, a poprzez 

działania na rzecz pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

osobom wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym są/ mogą być 

ważnym partnerem podmiotów ekonomii społecznej i mogą wykorzystywać ekonomię 

społeczną do aktywizacji w/w osób-grup i rozwiązywania problemów społecznych.  

o Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy: są instytucjami 

kształtującymi i realizującymi politykę rynku pracy na danym terenie. Mogą zlecać 

centrom integracji społecznej, organizacjom pozarządowym pośrednictwo pracy, 

poradnictwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, czy też szkolenia rozwijające 

kompetencje niezbędne na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Na podstawie http://www.rops-bialystok.pl/andrzej3/?page_id=4480 – Podlaska Ekonomia Społeczna (dostęp 06.10.2016) 
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3.l.4. Rozwój ekonomii społecznej w województwie podlaskim na tle innych województw 

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano rozwój ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim na tle innych województw w Polsce. Porównania dokonano zestawiając liczebności 

następujących podmiotów ekonomii społecznej we wszystkich województwach kraju: 

1) Spółdzielnie socjalne; 

2) Centra integracji społecznej; 

3) Kluby integracji społecznej; 

4) Zakłady aktywności zawodowej; 

5) Warsztaty terapii zajęciowej; 

6) Fundacje i stowarzyszenia. 

 

Mała liczba, w porównaniu do innych województw i danych ogólnopolskich, podmiotów 

ekonomii społecznej oraz mała dynamika zachodzących w tym kierunku zmian, świadczą  

o niskim poziomie rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim. W przypadku 

spółdzielni socjalnych liczba nowopowstałych spółdzielni jest zbyt mała (2 spółdzielnie  

w 2015r. i 1 w 2016r.) w stosunku do tych, które przestają być aktywne lub znajdują się  

w stanie likwidacji. Podobnie jest  w przypadku innych podmiotów ekonomii społecznej, takich 

jak zakłady aktywności zawodowej (które stawią zaledwie 3% wszystkich zakładów 

działających w Polsce), centra integracji społecznej (7% w skali kraju) czy warsztaty terapii 

zajęciowej (4%).  

1) Spółdzielnie socjalne 

Pierwszymi podmiotami ekonomii społecznej poddanymi analizie w ramach niniejszego 

badania są spółdzielnie socjalne.  

Spółdzielnie socjalne zaczęły powstawać w Polsce w 2004r., kiedy pojawiły się  pierwsze 

uregulowania prawne (ostateczne regulacje weszły w życie w 2006r.). Z badania 

przeprowadzonego przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki 

Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – „Monitoring spółdzielni socjalnych 2014”27 

wynika, iż do roku 2006 (lata 2004-2006) na terenie kraju zarejestrowane były 64 spółdzielnie 

socjalne.  

                                                           
27 Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Szarfenberg R., Monitoring spółdzielni socjalnych 2014. Raport z badań, Uniwersytet 

Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2015 
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WYKRES 2. LICZBA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE POWSTAŁYCH W LATACH 2006-2014. 

 
Źródło:  Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Szarfenberg R., Monitoring spółdzielni socjalnych 2014. Raport z badań, Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2015, s.17 

Najmniej spółdzielni socjalnych powstało w Polsce w 2008r. i 2009r. (na terenie województwa 

podlaskiego nie powstała w tym okresie żadna spółdzielnia). Od 2010r. nastąpił dynamiczny 

wzrost rejestracji spółdzielni, a w roku 2014 liczba spółdzielni (w porównaniu z rokiem 2010) 

zwiększyła się  o ponad 340%. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej28 

wynika, że: 

„W okresie od przedłożenia Sejmowi i Senatowi RP przez Radę Ministrów informacji  

o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za lata 2012–2013, w Polsce wciąż obserwowany jest 

wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. W latach 2009–2012, liczba spółdzielni 

socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) potroiła się.  

W następnych latach następował dalszy, stopniowy wzrost zarejestrowanych podmiotów. O ile 

na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a więc na koniec 2013r. w KRS 

zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec 2014r. w rejestrze figurowało 

już 1226 spółdzielni socjalnych, a na koniec 2015r. 1266”. 

 
WYKRES 3. LICZBA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE W LATACH 2009-2015. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

                                                           
28 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015, Warszawa, czerwiec 2016 
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Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, w Polsce  

w 2016 roku było 1287 spółdzielni socjalnych (dane te nie uwzględniają spółdzielni będących 

w stanie likwidacji). Najwięcej takich podmiotów funkcjonuje w województwie wielkopolskim 

(154) oraz w województwie mazowieckim (122). Duża liczba spółdzielni socjalnych znajduje 

się również na terenie województw: podkarpackiego (96), lubelskiego (92) i warmińsko-

mazurskiego (94). Najmniej takich organizacji funkcjonuje w województwie opolskim (38), 

świętokrzyskim (45) i podlaskim (46). Województwo podlaskie, pod względem liczebności 

spółdzielni socjalnych znajduje się na 14 miejscu w rankingu województw. 

RYSUNEK 3. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE W POLSCE W 2016 ROKU. (N=1287) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (dostęp 21.11.2016) 
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Na poniższym wykresie zaprezentowano liczba spółdzielni socjalnych w poszczególnych 

województwach w 2016 roku w układzie od największej do najmniejszej liczby tych 

podmiotów. 

 
WYKRES 4. LICZBA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2016 ROKU. (N=1287) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (dostęp 10.10.2016)  

Tak mała liczba spółdzielni socjalnych w województwie podlaskim (3,6% do ogółu w Polsce), 

w porównaniu z pozostałymi województwami, świadczy o niskim stopniu rozwoju ekonomii 

społecznej w tym regionie, o występujących barierach i problemach.  

„Przyczyn tego stanu jest wiele. Wśród nich najczęściej wymienia się skomplikowane 

procedury prawne dotyczące zakładania podmiotów czy też zatrudniania osób wykluczonych, 

brak stabilności finansowej podmiotów, co wpływa na ich likwidację lub zawieszenie 

działalności, trudności w zdobywaniu funduszy lub zasobów materialnych potrzebnych do 

prowadzania działalności, niski poziom wiedzy mieszkańców powiatu na temat założeń 

ekonomii społecznej itp.”29 

 

                                                           
29 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

Województwie Podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2015, Białystok 2016, s.69 
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2) Centra integracji społecznej 

Kolejnymi podmiotami ekonomii społecznej podlegającymi analizie w ramach niniejszego 

badania są centra integracji społecznej (CIS).  

Na podstawie rejestrów prowadzonych przez urzędy wojewódzkie, w Polsce w 2015 roku, 

odnotowano działalność 178 centrów integracji społecznej (CIS). Najwięcej jest ich 

zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego (27), lubuskiego (19) i śląskiego 

(18). Najmniej zaś w województwie łódzkim oraz świętokrzyskim – po 4. W województwie 

podlaskim działalność tego typu prowadzi 9 instytucji.  

RYSUNEK 4. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE W 2015 ROKU. (N=178) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. 
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Na podstawie danych GUS, w Polsce 45% CIS była prowadzona (w 2013r. i 2014r.) przez 

stowarzyszenia, 16% przez fundacje, 7% przez społeczne podmioty wyznaniowe, 30% przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz niecałe 2% przez spółdzielnie socjalne. Należy 

podkreślić, iż  na Podlasiu zaledwie 1 centrum integracji społecznej było prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, co stanowi 11% (CIS działających w województwie 

podlaskim), natomiast 44% CIS była prowadzona przez stowarzyszenia. 17% uczestników 

zajęć w województwie podlaskim usamodzielniła się ekonomicznie i wskaźnik ten jest zbliżony 

do danych ogólnopolskich (16%). Jeżeli jednak wzięlibyśmy pod uwagę procent osób 

usamodzielnionych w stosunku do osób, które ukończyły zajęcia, między Podlasiem  

a pozostałymi województwami różnica jest znacząca: w przypadku województwa podlaskiego 

wskaźnik ten wynosi niecałe 30%, w przypadku reszty kraju 35%.  

WYKRES 5. USAMODZIELNIENI EKONOMICZNIE UCZESTNICY ZAJĘĆ CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2014 ROKU. 

 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-

zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html (dostęp 06.10.2016) 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
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3) Kluby integracji społecznej 

Następnymi podmiotami ekonomii społecznej, których inwentaryzacji dokonano w ramach 

niniejszego badania są kluby integracji społecznej (KIS).  

Na podstawie rejestrów prowadzonych przez Urzędy Wojewódzkie, w Polsce, w 2015 roku 

było 267 klubów integracji społecznej. Zdecydowanie najwięcej takich podmiotów działa na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego (47 KIS). Kolejnymi województwami,  

w których licznie występują kluby integracji społecznej są: śląskie (33 KIS), lubelskie (23 KIS), 

wielkopolskie (23 KIS) i kujawsko-pomorskie (22 KIS). Województwami, w których 

działalność klubów integracji społecznej jest mało popularna są: dolnośląskie (3 KIS), 

świętokrzyskie (4 KIS) i podlaskie (6 KIS). Pod względem liczebności klubów integracji 

społecznej, województwo podlaskie plasuje się na 14 miejscu wśród pozostałych województw. 

RYSUNEK 5. KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE W 2015 ROKU. (N=267) 

 

Źródło: opracowani własne na podstawie rejestrów prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. 
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4) Zakłady aktywności zawodowej 

 

Następnymi analizowanymi podmiotami ekonomii społecznej są zakłady aktywności 

zawodowej. Według danych Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, 

na koniec roku 2015, w Polsce działało 97 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). 

Największa liczba tych organizacji znajdowała się na terenie województwa śląskiego (12)  

i podkarpackiego (12). W województwie lubuskim nie było żadnego zakładu aktywności 

zawodowej, a w województwie opolskim i pomorskim działały po 2 ZAZ-y. Na Podlasiu 

działały 3 zakłady aktywności zawodowej. 

RYSUNEK 6. ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W POLSCE W 2015 ROKU. (N=97) 

 

Źródło: opracowani własne na podstawie danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – stan na 31 grudnia 2015r. 
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Na podstawie danych GUS w 2014 roku, 51% zakładów aktywności zawodowej było 

prowadzonych przez stowarzyszenia, niecałe 7% przez fundacje, 8% przez społeczne podmioty 

wyznaniowe, 32% przez jednostki samorządu terytorialnego, 2% przez spółdzielnie socjalne. 

 
WYKRES 6. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA TERENIE KRAJU  
I WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2012-2014. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS31 

Łącznie, zakłady aktywności zawodowej zatrudniały w 2014r. 4801 osób, w tym 3590 osób                                        

z orzeczeniem o niepełnosprawności (co stanowiło 75% wszystkich zatrudnionych w 2014r.;  

w tym 62% osób to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 37% - osoby  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 1% - osoby o lekkim stopniu 

niepełnosprawności), tj. o 707 osób więcej  w stosunku do roku 2013r. (w tym o 524 więcej 

niepełnosprawnych) i o 1277 więcej w odniesieniu do roku 2012 (w 2012r. liczba 

zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wyniosła 2651). Liczba 

zatrudnionych w ZAZ-ach w województwie podlaskim w 2014r. wyniosła 73 osoby (tj. 1,5% 

w skali kraju), w tym 53 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

 

5) Warsztaty terapii zajęciowej  

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) są kolejnymi podmiotami ekonomii społecznej, które 

zbadano w ramach analizy danych zastanych w niniejszym badaniu.  

W Polsce, na koniec grudnia 2015 roku było zarejestrowanych 699 warsztatów terapii 

zajęciowej. Największą ich liczbę odnotowano w województwach: wielkopolskim (85) oraz 

mazowieckim (80). Duża liczba warsztatów terapii zajęciowej funkcjonuje również  

w województwach: małopolskim (66), lubelskim (59), pomorskim (47) i dolnośląskim (45). 

                                                           
31 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-

zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html (dostęp 06.10.2016) 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html
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Niewielką liczbę tych organizacji odnotowano na ternie województw: opolskiego (15)  

i lubuskiego (19). Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 25 warsztatów terapii 

zajęciowej, co stawia je na 14 pozycji w lokacie wszystkich województw pod względem 

liczebności tych podmiotów ekonomii społecznej.  

RYSUNEK 7. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W POLSCE W 2015 ROKU. (N=699) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na dzień 31 grudnia 2015 r; 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej (dostęp 12.11.2016) 

Na podstawie danych GUS z 2014 roku, 374 warsztatów (tj. 54% WTZ) była prowadzona przez 

stowarzyszenia, 74 przez fundacje (tj. 11%), 86 przez społeczne podmioty wyznaniowe (tj. 

12%), 126 przez jednostki samorządu terytorialnego (tj. 18%) i 31 przez spółdzielnie socjalne 

i zakłady pracy chronionej (tj. 5%). W województwie podlaskim 44% warsztatów terapii 

zajęciowej jest prowadzona przez stowarzyszenia, 16% przez fundacje, 24% przez społeczne 

podmioty wyznaniowe, 4% przez JST i 12% przez inne podmioty. W warsztatach w 2014r. 

uczestniczyło 25410 osób (co jest więcej w porównaniu do roku 2012  o 1092 i 699 osób  

w stosunku do 2013r.), w tym 662 osoby poniżej 18 roku życia, tj. niecałe 3%. W województwie 

podlaskim wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy – na 862 osoby, które wzięły udział w WTZ, 

niecałe 1% to osoby młode (5 osób w 2014r.).  

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej
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6) Fundacje i stowarzyszenia    

Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczane są również fundacje i stowarzyszenia. Według 

aktualnych danych na koniec grudnia 2014 roku w województwie podlaskim liczba 

zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń wyniosła 3301 i jest to wynik jeden z najniższych  

w kraju.  

RYSUNEK 8. LICZBA ZAREJESTROWANYCH FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH  

W 2014R. (N=117817) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2016 (zestawienie nie uwzględnia ochotniczych straży pożarnych, które w Polsce również mają formę prawną 

stowarzyszeń). 

Zdecydowanie najwięcej stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych było na Mazowszu, 

Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. 34% organizacji działa w sporcie, turystyce, rekreacji  

i hobby, 15% w edukacji i wychowaniu, 13% w kulturze i sztuce. 32% organizacji 

pozarządowych ogranicza swoją działalność do terenu gminy i powiatu, 28% deklaruje 

działalność na terenie całego kraju, 25% - na terenie województwa i regionu. 10% prowadzi 

także działalność poza granicami Polski, a jedynie 5% ogranicza się do najbliższego sąsiedztwa.  

Według badań z 2016 roku Stowarzyszenia Klon/Jawor w województwie podlaskim  

zarejestrowanych jest obecnie 3684 organizacji pozarządowych (co stanowi 3% w skali 

kraju).32  

                                                           
32 Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego, Klon/Jawor, Białystok 2016r. 
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W województwie podlaskim najwięcej zarejestrowanych jest stowarzyszeń rejestrowych 

(1442), Ochotniczych Straży Pożarnych (działających w formie stowarzyszeń; 723) oraz 

stowarzyszeń kultury fizycznej (671). Zdecydowanie mniej na Podlasiu jest fundacji (475), 

stowarzyszeń zwykłych (167), stowarzyszeń nie posiadających osobowości prawnej (83) oraz 

stowarzyszeń posiadających osobowość prawną. Biorąc pod uwagę podregiony, zdecydowanie 

pod względem liczby organizacji pozarządowych, wyróżnia się podregion białostocki (w tym 

szczególnie m. Białystok - 1152 podmioty tj. 31%), na którym działa ponad 46% wszystkich 

organizacji w województwie podlaskim, natomiast najmniej organizacji funkcjonuje na terenie 

podregionu suwalskiego (22%).  

Najwięcej organizacji działa w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

(26%), zdecydowanie mniej w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania (13%), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (11%), 

oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (11%). Poniżej 1% 

organizacji pozarządowych działa w sferze: pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych; wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności; 

ratownictwie i ochronie ludności; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; pomocy 

Polonii i Polakom za granicą; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na 

rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz obronności państwa i działalności Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad ¾ organizacji prowadzi działalność w kilku 

obszarach jednocześnie, a zaledwie ¼ skupia się tylko na 1 obszarze. Najczęściej jest to sport  

i turystyka, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka. Co czwarta organizacja kieruje swoje 

działania w stronę rozwoju lokalnego, a co piąta – w stronę usług socjalnych i pomocy 

społecznej, a także ochrony zdrowia. Spośród wszystkich, 10% prowadzi działalność  

w kierunku rynku pracy, 8% - działalność badawczo-rozwojową, 7% - ochrony prawa  i praw 

człowieka. Zdecydowana większość organizacji pozarządowych to organizacje, które  działają 

na terenie Podlasia poniżej 5 lat (36%), najmniej jest takich (19%), które prowadzą działalność 

11-15 lat.   

To, co zdecydowanie wyróżnia stowarzyszenia  w województwie podlaskim, to ich liczebność. 

Według badania Klon/Jawor stowarzyszenia te zrzeszają ok. 40 osób (z czego 60% to kobiety), 

gdzie średnia kraju wynosi ok. 30 członków. Według badania, 20% organizacji zatrudnia 

pracowników na umowę o pracę (co najmniej 1 osobę), natomiast 44% organizacji 

pozarządowych z województwa  podlaskiego w żaden sposób nie płaci za prace wykonywane 

na jej rzecz. Z wolontariuszami współpracuje 64% organizacji.33 

 

 

                                                           
33 Na podstawie: Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.  Raport z badania, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Białystok 2016, 
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3.2.Kondycja organizacji pozarządowych w województwie podlaskim – analiza ilościowa 

CATI 

Niniejszy rozdział przedstawia wyniki badania ilościowego zrealizowanego techniką sondażu 

CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych34 z terenu województwa podlaskiego.  

W badaniu tym udział wzięło 515 respondentów, z których każdy reprezentował inną 

organizację pozarządową. 

Celem badania była weryfikacja następujących problemów badawczych: formy prawnej 

organizacji pozarządowych, opisu organizacji prowadzących działalność gospodarczą, terenu 

prowadzenia działań (lokalizacji), obszarów prowadzonej działalności, odbiorców działań 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe, liczby osób korzystających z usług organizacji 

pozarządowych, liczby pracowników i członków organizacji z podziałem na rodzaj umowy, 

źródła finansowania, problemów, z jakimi borykają się organizacje oraz charakteru relacji 

pomiędzy organizacjami i podmiotami ekonomii społecznej. Analiza miała charakter 

ilościowy. Obejmuje ona rozkłady procentowe oraz korelacje krzyżowe. Na wstępie została 

opisana próba badawcza. 

Zdecydowana większość badanych organizacji jest zarejestrowana w miastach (90,8%). 

Natomiast na wsi swoją siedzibę ma jedynie badanych 9,2% organizacji. Nie jest to zgodne  

z rozkładem organizacji, jakie faktycznie występują w województwie podlaskim, bowiem 

faktycznie większość organizacji ma w tym województwie siedzibę na wsiach. Uznano jednak, 

że otrzymana liczebność organizacji wiejskich pozwoli na korelowanie wyników badania35.  

WYKRES 7. BADANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PODZIALE NA TYP MIEJSCOWOŚCI. (N=515) 

 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

                                                           
34 W Polsce obowiązuje określenie organizacje pozarządowe, chociaż zwyczajowo używa się również takich nazw jak NGO (ang. non-

govermental organizations), organizację charytatywne, organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontarystyczne, 

organizacje obywatelskie. 
35 Minimalna liczebność powinna wynosić 30 elementów. Por. R. Szwed, metody statystyczne w naukach społecznych, KUL: Lublin 2005 s. 

30. W badanej próbie organizacji wiejskich jest 31. 

90,8%

9,2%
miasto wieś
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Badane organizacje funkcjonują przeciętnie od 5 do 10 lat (mediana). Chociaż najwyższy 

odsetek z nich to organizacje działające powyżej 10 lat (46,4%). Organizacji nowych (do roku 

czasu od momentu rejestracji) jest 2,4%, a organizacji pozarządowych, które działają od roku 

do 5 lat jest odpowiednio 28,1%. Analizując dane w podziale na miejsce prowadzonej 

działalności można dostrzec, że lokalizacja na terenie miejskim lub wiejskim nie ma wpływu 

na długość funkcjonowania organizacji.  

WYKRES 8. LICZBA LAT FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Najczęściej spotykaną formą prawną badanych organizacji pozarządowych jest stowarzyszenie 

rejestrowane (58,3%). Ponadto często występuje jeszcze forma fundacji (28,4%), a rzadziej: 

stowarzyszenia zwykłego (5,9%) oraz nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego (3,8%). 

Sporadycznie występują inne formy, takie jak: organizacja pożytku publicznego odpłatna 

(1,8%) i związek stowarzyszeń (1,2%). Natomiast marginalnie formami organizacji są: związki 

zawodowe i stowarzyszenia specjalne (po 0,3%). Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza 

wysoki odsetek fundacji, bowiem taka forma prawna nie przewiduje członkostwa, a zatem 

zakres działania fundacji i możliwości ich rozwoju jest znacznie ograniczony. 
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WYKRES 9. FORMA PRAWNA ORGANIZACJI. (N=515) 

 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

W badanej grupie 14,8% organizacji prowadzi działalność gospodarczą, przy czym podmioty 

funkcjonujące na terenach wiejskich częściej decydują się na taką formę działania. Różnica ta 

jest niewielka i wynosi 2,5 punktu procentowego. Niski odsetek organizacji prowadzących 

działalność gospodarczą jest niekorzystny. Brak działalności wiąże się bowiem z brakiem 

samodzielności finansowej. Większość badanych organizacji jest zatem finansowana ze 

środków zewnętrznych. 

WYKRES 10. DEKLARACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE. 

(N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 
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W grupie organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą ponad połowa 

(53,6%) świadczy szeroko pojęte usługi dla ludności. Usługami dla firm zajmuje się 13,3%, 

handlem, edukacją i działalnością profesjonalną naukową i techniczną zajmuje się po 7,5% 

organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto, po 4,5% organizacji zajmuje się 

produkcją oraz usługami dla innych podmiotów ekonomii społecznej, a po 1,5% świadczy 

jednocześnie usługi dla ludności, jak i dla firm. Niski odsetek organizacji świadczących usługi 

edukacyjne oraz profesjonalne, naukowe i techniczne jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Organizacje takie z założenia mogłyby przyczyniać się do rozwoju lokalnego, a nie tylko do 

niwelowania problemów społecznych i aktywizowania społeczności lokalnych. 

WYKRES 11. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. (N=88) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Zakres terytorialny działania organizacji jest zróżnicowany. Najwięcej organizacji działa  

w zakresie ogólnopolskim (34,4%). Na terenie całego województwa podlaskiego działa 26,2% 

organizacji, a powiatu – 14,0%. Zakres międzynarodowy działalności realizuje 9,1% 

organizacji. Na terenie jednej gminy funkcjonuje 6,6% organizacji pozarządowych, w jednej 

miejscowości 8,0%, a w najbliższym sąsiedztwie 1,7%. Dane szczegółowe ukazują duże 

zróżnicowanie działania poszczególnych typów organizacji. Wyjątek stanowią stowarzyszenia 

specjalne i związki zawodowe. Należy jednak zauważyć, że są to najmniej liczne organizacje 

w próbie badawczej, przez co wyniki mogą być obarczone znacznym błędem. W najbliższym 

sąsiedztwie działają przeważnie związki stowarzyszeń, a na terenie gmin – stowarzyszenia 

rejestrowane i stowarzyszenia zwykłe.  
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WYKRES 12. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA ORGANIZACJI. (N=515) 
 

 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 
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Zakres podmiotowy badanych organizacji pozarządowych to przede wszystkim działania 

skierowane zarówno na rzecz swoich członków, jak i osób niebędących członkami bądź 

podopiecznymi organizacji (75,7%)36. Co dziesiąta organizacja działa wyłącznie na rzecz 

swoich członków/ podopiecznych (9,8%); niewiele więcej (12,0%) swoje działania kieruje na 

podmioty i osoby niebędące członkami własnych organizacji. Dodatkowo 2,9% organizacji 

swoje działania kieruje do innych podmiotów. Są to przede wszystkim działania związane  

z opieką nad zwierzętami. Biorąc pod uwagę typ organizacji można zauważyć, że zdecydowana 

większość z nich kieruje swoje działania na rzecz swoich członków jak i osób niebędących 

członkami organizacji. Wyjątek stanowią organizacje pożytku publicznego odpłatne, które 

częściej od innych realizują swoje funkcje wśród osób niebędących członkami organizacji 

(43,0%). Świadczy to pośrednio o wąskim zakresie działań badanych organizacji. Są one 

przeważnie powoływane przez konkretne osoby do konkretnych celów.  

WYKRES 13. ZAKRES PODMIOTOWY DZIAŁANIA ORGANIZACJI.  (N=368) 

 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Zakres przedmiotowy badanych organizacji jest zarazem szeroki, jak i zróżnicowany. Badane 

organizacje realizują średnio po 11 działań, a przeciętnie (mediana -10 działań). Co czwarta 

badana organizacja pozarządowa realizuje od 1 do 5 działań. Zbliżony jest odsetek organizacji 

pozarządowych realizujących od 6 do 10 działań (27,8%). Od 11 do 20 funkcji realizuje 34,6% 

organizacji, a powyżej 20 działań - 12,1% z nich. 

                                                           
36 Organizacje będące fundacjami formalnie nie mają członków. Mają one natomiast podopiecznych. 
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TABELA 8. LICZBA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ BADANE ORGANIZACJE. (N=368) 

Liczba działań % 

11 do 20 34,6% 

6 do 10 27,8% 

2 do 5 20,4% 

Powyżej 20 12,1% 

1 działanie 5,0% 

Ogółem 100,0% 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Badane organizacje pozarządowe najczęściej realizują działalność wspomagającą rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych (61,5%).  

Ponad połowa organizacji prowadzi: promocję i organizację wolontariatu, działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych, działalność charytatywną, naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, 

oświatę i wychowanie, ochronę i promocję zdrowia, a także wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu.  

Co druga organizacja realizuje funkcje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, jak 

również - pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej.  

Ponad cztery na dziesięć organizacji realizuje: wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc 

społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Co trzecia organizacja pozarządowa działa w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, turystyce i krajoznawstwie, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalnością na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ekologią  

i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianiem i ochroną 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi 

rozwój demokracji.  

Co czwarta organizacja realizuje: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy,  

w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Jedna 

na pięć organizacji funkcjonuje w zakresach: porządku i bezpieczeństwa publicznego lub 

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.  

Co dziesiąta organizacja pozarządowa działa w obszarach: ratownictwo i ochrona ludności, 

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 
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pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 

oraz działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.  

Najrzadziej realizowaną funkcją badanych organizacji pozarządowych jest obronność państwa 

i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje ją co dwudziesta organizacja. 

Powyższe dane wyraźnie wskazują na lokalny i ograniczony zakres działania badanych 

organizacji.  

TABELA 9. PRZEDMIOTY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. (N=515) 

Lp. Działania % 

1 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 61,5% 

2 promocja i organizacja wolontariatu 57,7% 

3 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 56,2% 

4 działalność charytatywna 55,3% 

5 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 55,0% 

6 ochrona i promocja zdrowia 52,7% 

7 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 51,5% 

8 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 50,0% 

9 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
49,4% 

10 wypoczynek dzieci i młodzieży 45,3% 

11 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
44,4% 

12 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
44,4% 

13 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 40,8% 

14 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 39,3% 

15 turystyka i krajoznawstwo 38,5% 

16 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
33,4% 

17 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 
31,7% 

18 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 31,4% 

19 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji 
29,3% 

20 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka 
27,8% 

21 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 27,5% 

22 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 25,7% 

23 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 25,7% 

24 porządek i bezpieczeństwo publiczne 21,9% 

25 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 18,9% 
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Lp. Działania % 

26 ratownictwo i ochrona ludności 15,1% 

27 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 
12,1% 

28 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą 
12,1% 

29 pomoc Polonii i Polakom za granicą 10,4% 

30 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 8,6% 

31 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 8,6% 

32 obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 5,3% 

* Wielokrotne odpowiedzi 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych  z województwa podlaskiego. 

W trakcie realizacji badania CATI zadano pytanie o liczbę członków danej organizacji na 

terenie gminy. Co piąta organizacja pozarządowa ma od 1 do 15 członków (19,0%). Od 16 do 

25 działaczy ma 22,4% organizacji, od 26 do 50 - 26,8%, a powyżej 50 członków - 31,8%. 

Prezentowane dane ukazują, że organizacje prowadzące działalność na terenach wiejskich 

zrzeszają więcej osób niż te zlokalizowane w miastach. Struktura tych drugich jest za to 

bardziej płaska. Liczba członków w poszczególnych przedziałach jest zbliżona, a różnica nie 

przekracza 10 punktów procentowych. Wyjątek stanowią organizacje wielkie, które zrzeszają 

ponad 50 członków. W ich wypadku różnica pomiędzy organizacjami wiejskimi a miejskimi 

wynosi ponad 15 punktów procentowych. 

WYKRES 14. LICZBA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NA TERENIE GMINY. (N=368) 

 

Najczęściej odbiorcami usług organizacji pozarządowych są dzieci i młodzież (70,7%) oraz 

osoby uczące się/studiujące (63,9%). Rzadziej są to: emeryci (51,5%), osoby bezrobotne 

(50,0%), osoby ubogie (46,7%), instytucje kultury (39,9%), matki z małymi dziećmi (36,4%) 

oraz osoby niepełnosprawne (36,1%). Co istotne, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

mają problem z podaniem lub nawet oszacowaniem liczby odbiorców swoich usług. 
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Największy odsetek takich braków wskazań łączył się z osobami ubogimi, byłymi więźniami i 

skazańcami oraz osobami bezrobotnymi.  

WYKRES 15. ODBIORCY USŁUG ORGANIZACJI. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 
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Największy odsetek braku wskazań liczby odbiorców usług dotyczył instytucji kultury (97,0%) 

oraz instytucji sportowych (94,6%). Duży problem z ustaleniem odbiorców miały również 

masmedia (90,7%). 
 

WYKRES 16. LICZBA ODBIORCÓW USŁUG. (N=515) 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Średnia liczba odbiorców usług organizacji pozarządowych wskazuje na dominującą pozycję 

osób uczących się i studentów. Przypada ich średnio 145 na organizację. Dzieci i młodzież, 

jako odbiorcy usług organizacji występują średnio w liczbie 103, osoby ubogie - 96, emeryci - 

53, osoby bezrobotne - 51, a osoby niepełnosprawne - 47. Rzadziej wskazywano: matki  

z małymi dziećmi (średnia wynosi 28 osób), byłych więźniów - 26 oraz firmy komercyjne 16. 

Sporadycznie wymieniano natomiast: instytucje kultury - 6, masmedia - 5 oraz instytucje 

sportowe średnia - 4 osoby.  

13,9%

36,7%

39,2%

23,8%

34,4%

45,4%

46%

30,9%

32%

9,3%

3,0%

5,4%

18,4%

17,5%

15,0%

14,0%

17,6%

5,9%

4,0%

10,8%

5,8%

7,4%

3%

10,1%

2,9%

2,5%

0,8%

11,7%

4,8%

3,2%

6,7%

2,0%

5,9%

54,4%

40,0%

26,7%

71,4%

45,4%

20,2%

52%

54,4%

64,0%

90,7%

97,0%

94,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

osoby ubogie

 osoby niepełnosprawne

 osoby uczące się/studiujące

 byli więźniowie i skazańcy

emeryci

 dzieci i młodzież

 matki z małymi dziećmi

osoby bezrobotne

firmy komercyjne

masmedia

instytucje kultury

 instytucje sportowe

do 10 osób od 11 do 50 osób od 51 do 100 osób od 101 do 200 osób nie wskazał/a liczby



 

 

76 

WYKRES 17. ŚREDNIA LICZBA ODBIORCÓW USŁUG ORGANIZACJI. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Badane organizacje najczęściej zatrudniały swój personel na pełnym etacie. Świadczy to 

pośrednio o ich stabilizacji rynkowej. Pełny etat jest formą zatrudnia, która z jednej strony 

generuje najwyższe koszty utrzymania pracownika, ale z drugiej pozwala na stałe podnoszenie 

kompetencji zawodowych przez personel organizacji. Powyżej 20 osób w ten sposób zatrudnia 

15,4% organizacji, a poniżej 20 pracowników zatrudnia 23,6 % z nich. Na część etatu pow. 20 

pracowników zatrudnia 0,3% organizacji pozarządowych, a poniżej 20 pracowników - 23,4%. 

Na czas określony powyżej 20 pracowników zatrudnia 0,3% organizacji a na nieokreślony 

0,7%. Na umowy cywilnoprawne powyżej 20 osób zatrudnia 1,4% organizacji pozarządowych, 

a poniżej 20 pracowników - 23,9%. Niemal siedem na dziesięć organizacji pozarządowych 

korzysta z pomocy wolontariuszy, w tym 5,4% korzysta z ponad 20 osób, a 63,7% z mniejszej 

ich liczby.    
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WYKRES 18. LICZBA PRACOWNIKÓW OBECNIE ZATRUDNIANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ – PRZEDZIAŁY. (N=515) 

Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Personel badanych organizacji to średnio: 6 osób na pełnym etacie, 1 osoba na części etatu,  

5 na czas określony, 5 na czas nieokreślony, 5 na umowach cywilnoprawnych i 10 

wolontariuszy. Jest to struktura charakterystyczna dla małych grup społecznych, w jakich 

dominują kontakty bezpośrednie i silne więzi międzyludzkie. Fakt ten należy uznać za 

pozytywny. 

WYKRES 19. ŚREDNIA LICZBA PERSONELU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 
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Źródłem finansowania badanych organizacji pozarządowych są najczęściej dotacje z jednostek 

samorządu terytorialnego – łącznie 69,2% ogółu, z czego 32,5% otrzymuje dotacje często  

a 36,7% rzadko. Następne w kolejności są składki członkowskie. Łącznie utrzymuje się z nich 

67,1% organizacji, z czego 41,4% robi to często a 25,7% rzadko. Innym źródłem finansowania 

organizacji pozarządowych są również konkursy (55,6%, w tym 27,5% organizacji korzysta  

z nich często a 28,1% - rzadko). Badanie podmioty w najmniejszym stopniu utrzymują się  

z zamówień publicznych. Deklaruje to 16,2% badanych, z czego często zaledwie 3,8% robi to 

często. 

WYKRES 20. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ. (N=515) 

  
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Najczęściej (uwzględniając wyłącznie odpowiedzi „często”) środki na swoją działalność 

organizacje pozarządowe otrzymują ze składek członkowskich (41,4%), dotacji JST (32,5%), 

konkursów (27,5%) oraz z dotacji z innych źródeł (23,4%). 

Analizując dane na poniższym wykresie posłużono się wskaźnikiem sumującym odpowiedzi 

„często” oraz „rzadko” celem wskazania wszystkich występujących problemów organizacji 

niezależnie od częstości ich występowania37. Podstawowym problemem organizacji 

                                                           
37 Jest to tzw. procent skumulowany. Stosuje się go w celu rozgraniczenia odpowiedzi potwierdzających od 

zaprzeczających dane zjawisko. W opisywanym powyżej przypadku połączono odpowiedzi „często” i „rzadko” w 

jedną kategorię potwierdzającą. Towarzyszy im niezmieniana kategoria „wcale”. 
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pozarządowych w województwie podlaskim jest brak funduszy (86,7% wskazań). Istotnymi 

problemami są również: braki kadrowe (47,6%) oraz brak wolontariuszy (43,2%). 

Zdecydowanie rzadziej sygnalizowane są natomiast następujące kwestie: niechęć/brak zaufania 

ze strony ludności (28,1%), niechęć/brak zaufania ze strony jednostek samorządu 

terytorialnego (27,8%) problemy lokalowe (brak lokali - 25,8%), oraz niechęć/brak zaufania ze 

strony podmiotów gospodarczych (24,8%).  

WYKRES 21. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY ORGANIZACJI. (N=515)

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Badane organizacje oczekują głównie wsparcia finansowego (90,6% łącznych odpowiedzi 

„często” i „rzadko”). Rzadziej wymieniano wsparcie: medialne/promocyjne (66,9%, z czego 

42,9% często a 24,0% rzadko) oraz kadrowe - 54,1% (21,9% często a 32,2% rzadko),  

a najrzadziej wsparcie lokalowe, w tym: udostępnienie lokali 36,4% oraz remonty (31,0%).  

Wsparcie oczekiwane „często” to przede wszystkim: finansowe (74,9%) oraz 

medialne/promocyjne (42,9%). Obydwie dziedziny wsparcia są konieczne dla sprawnego 

działania organizacji pozarządowych. Braki kadrowe pośrednio wynikają z niesamodzielności 

finansowej organizacji. Taka samodzielność z pewnością ułatwiłaby funkcjonowanie 

organizacji, ale warto podkreślić, że cały III sektor został powołany nie dla celów 

komercyjnych, ale dla realizacji funkcji społecznych, które są trudne do zrealizowania przez 

służby publiczne (I sektor). 
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WYKRES 22. WSPARCIE OCZEKIWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. (N=515)

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

W ramach uzupełnienia wypowiedzi niektórzy przedstawiciele organizacji pozarządowych 

wskazali, że oczekują również wsparcia prawników i profesjonalnych menadżerów.  

Badane organizacje w większości przypadków bardzo dobrze oceniają współpracę z innymi 

podmiotami ekonomii społecznej oraz ich otoczenia. Najlepsze relacje (łącznie „dobre” lub 

„bardzo dobre”) mają one z instytucjami edukacyjnymi (91,0%), innymi organizacjami 

pozarządowymi (90,4% wskazań), a także z instytucjami kultury (88,7%). Dobrze i bardzo 

dobrze jest oceniana współpraca z: instytucjami medycznymi (82,1%), zakładami aktywności 

zawodowej (81,2%), warsztatami terapii zajęciowej (81%), spółdzielniami socjalnymi (81,0%), 

jednostkami samorządu terytorialnego (80,4%) oraz z instytucjami sportu (79,0%). Nieco 

gorzej jest oceniana współpraca z: podmiotami gospodarczymi (76,8%) i centrami integracji 

społecznej (74,2%), a słabiej, chociaż także pozytywnie, z klubami integracji społecznej 

(62,5%). Warto podkreślić, że jedynie w przypadku oceny współpracy z klubami integracji 

społecznej uzyskano znaczący wskaźnik odpowiedzi negatywnych (12,5%). W pozostałych 

przypadkach nie przekracza on 4,0%. 
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WYKRES 23. OCENA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z INNYMI PODMIOTAMI. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

 

Badane organizacje, wspólnie z wyżej ocenianymi podmiotami, podejmują dziesiątki inicjatyw 

począwszy od wspólnie realizowanych projektów, skończywszy na doraźnej pomocy  

w transporcie, użyczaniu lokali czy też pomocy rzeczowej. Ze spółdzielniami socjalnymi 

najczęściej realizowane są inicjatywy prozatrudnieniowe. Z centrami integracji społecznej - 

organizowanie szkoleń, z klubami integracji społecznej - wspólne warsztaty twórcze  

i inicjatywy prozatrudnieniowe. Analogiczne działania są wykonywane z zakładami 

aktywności zawodowej i warsztatami terapii zajęciowej, w których przypadku często wskazuje 

się na wspólne organizowanie festynów. Z innymi organizacjami pozarządowymi najczęściej 

realizowana jest tzw. współpraca lokalowa, z jednostkami samorządu terytorialnego - festyny, 

targi i uroczystości rocznicowe. Od podmiotów gospodarczych badane organizacje otrzymują 

darowizny i pomoc fachową (np. księgową), a od pozostałych instytucji - pomoc finansową.  
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Ogólna ocena kondycji sektora organizacji pozarządowych w województwie podlaskim 

dokonana przez badane organizacje jest pozytywna. Za wskaźnik przyjęto ocenę 

wzrostu/spadku liczby takich organizacji w województwie podlaskim. Zdaniem większości 

badanych (44,0%) liczba ta zwiększa się, 13,5% sądzi, że tych organizacji jest coraz mniej,  

a 42,1% twierdzi, że liczba ta nie zmienia się.  

WYKRES 24. OPINIA NA TEMAT PRZYROSTU/SPADKU LICZBY PORMIOTÓ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM. (N=515) 

 
Źródło danych: Badanie CATI z przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Powyższy rozdział miał na celu opisanie kondycji organizacji pozarządowych w województwie 

podlaskim. Cel ten został zrealizowany w toku opisu podstawowych charakterystyk 

organizacji, takich jak struktura wewnętrzna i realizowany funkcje, a także poprzez opisanie 

problemów i barier rozwoju III sektora w województwie. Generalnie, kondycja organizacji 

pozarządowych jest dobra, chociaż borykają się one z szeregiem problemów. Do 

najważniejszych problemów badanych organizacji należy zaliczyć niestabilność finansową, 

braki kadrowe oraz braki wolontariuszy. Wymienione problemy powodują węższy zakres 

działań, a także mniejszą liczbę ich beneficjentów. Zdecydowana większość organizacji ma 

wąski charakter działania, nieliczny personel oraz małą liczbę beneficjentów. Wyjątek w liczbie 
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beneficjentów stanowią uczniowie i studenci, do których w przeważającej mierze są kierowane 

działania organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. Czynnikiem sprzyjającym 

rozwojowi organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim są bardzo dobre ich relacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi 

instytucjami: kultury, sportu i medycznymi, a także innymi organizacjami. Poprawić należy 

natomiast relacje organizacji pozarządowych ze sferą biznesu. Mogą temu służyć programy 

tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu lub też wspólne działania II i III sektora skierowane 

na rozwiązywanie konkretnych problemów lokalnych, jak aktywizacja zawodowa, integracja 

społeczna itd. 
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3.3.Działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenów województwa podlaskiego – 

pogłębione wywiady kwestionariuszowe 

W rozdziale tym zaprezentowano wyniki kwestionariuszowego badania pogłębionego  

przeprowadzonego z przedstawicielami 53 podmiotów ekonomii społecznej (PES)  

z województwa podlaskiego. Celem tego badania była weryfikacja 11 problemów badawczych. 

Starano się m.in. oszacować liczbę aktywnych podmiotów ekonomii społecznej, 

scharakteryzować podmioty ze względu na ich strukturę i funkcje, jakie pełnią w województwie 

podlaskim. Obszerna część rozdziału dotyczy sieci powiązań pomiędzy podmiotami ekonomii 

społecznej a innymi podmiotami i instytucjami. Zdiagnozowano również problemy oraz bariery 

rozwoju sektora ekonomii społecznej. Rozdział kończy się ogólną oceną kondycji podmiotów 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Techniką badawczą dobraną do 

zdiagnozowania kondycji podmiotów ekonomii społecznej był pogłębiony kwestionariusz 

wywiadu indywidualnego. Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy. W analizie pytań 

typowo jakościowych, (czyli otwartych) zastosowano typologizację odpowiedzi respondentów. 

Pierwszym analizowanym zagadnieniem pogłębionego badania kwestionariuszowego 

przedstawicieli PES była liczba funkcjonujących PES z uwzględnieniem ich formy prawnej. 

Były one reprezentowane najczęściej przez spółdzielnie socjalne oraz warsztaty terapii 

zajęciowej (WTZ) (po 20 podmiotów, co daje 37,7%). Odzwierciedla to sytuację w regionie, 

gdzie właśnie takie podmioty ekonomii społecznej dominują liczebnie. Rzadziej badanymi 

podmiotami były natomiast centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej 

(KIS) i zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Łącznie przebadano ponad połowę podmiotów 

ekonomii społecznej aktywnie działających w województwie podlaskim. Taka próba pozwala 

uogólniać wnioski z badań na podmioty działające w całym województwie. 

TABELA 10. TYP PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ. (N=53) 

Typ Podmiotu Ekonomii Społecznej N % 

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 20 37,7% 

Spółdzielnia Socjalna 20 37,7% 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) 6 11,3% 

Klub Integracji Społecznej (KIS) 4 7,5% 

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) 3 5,7% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.  

Rozmieszczenie terytorialne podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim nie 

jest równomierne. Występują one głównie w wielkich miastach. W badanej grupie 

najliczniejsze były PES zlokalizowane w: Białymstoku, powiecie białostockim, Suwałkach,  

w powiecie siemiatyckim i bielskim. Natomiast w niektórych powiatach zbadano tylko po 
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jednym podmiocie. Są to powiaty: grajewski, hajnowski, moniecki i sejneński. Istotne jest to, 

że zbadano podmioty działające w każdym z powiatów województwa podlaskiego. 

TABELA 11. LICZBA PES BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU W UJĘCIU POWIATOWYM. (N=53) 

Powiat N % 

m. Białystok 9 17,0% 

białostocki 8 15,1% 

bielski 5 9,4% 

siemiatycki 5 9,4% 

m. Suwałki 5 9,4% 

m. Łomża 4 7,5% 

łomżyński 3 5,7% 

wysokomazowiecki 3 5,7% 

kolneński 2 3,8% 

sokólski 2 3,8% 

suwalski 2 3,8% 

augustowski 1 1,9% 

grajewski 1 1,9% 

hajnowski 1 1,9% 

moniecki 1 1,9% 

sejneński 1 1,9% 

Razem 53 100,0% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

W badanej próbie trzy na cztery podmioty ekonomii społecznej działają w miastach, a jedynie, 

co czwarty w środowisku wiejskim. Odzwierciedla to proporcję PES działających  

w województwie podlaskim.  

TABELA 12. LICZBA PES BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Z PODZIAŁEM NA TYP MIEJSOWOŚCI. (N=53) 

Typ miejscowości N % 

Miasto 39 73,6% 

Wieś 14 26,4% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Drugie zagadnienie, diagnozowane za pomocą pogłębionego badania przedstawicieli PES, to 

charakterystyka działalności tych podmiotów. Pod względem dominującego charakteru 

działalności zdecydowanie przeważają usługi, które stanowią ponad połowę działalności 

badanych podmiotów. Liczne podmioty zajmują się również edukacją oraz inną 

(niesklasyfikowaną) działalnością. Bardzo mało jest natomiast podmiotów ekonomii 

społecznej: handlowych i produkcyjnych. W wielu wypadkach podział na dominujący 

charakter działalności badanych podmiotów okazał się być nieadekwatny do ich 

charakterystyki np. zakłady gastronomiczne zajmują się jednocześnie: produkcją, handlem  

i usługami. Podobnie rzecz się ma z zakładami rękodzielniczymi oraz budowlanymi. 
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TABELA 13. DOMINUJĄCY CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI PES. (N=53) 

Charakter działalności N % 

Usługi 28 52,8% 

Edukacja 12 22,6% 

Inne 10 18,9% 

Handel 2 3,8% 

Produkcja 1 1,9% 

Usługi 28 52,8% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Wśród usług realizowanych przez badane podmioty ekonomii społecznej najczęściej 

występują: gastronomiczne i rehabilitacyjne (po 11 podmiotów). W mniejszym zakresie 

podmioty te realizują usługi związane z pracami porządkowymi, budownictwem, edukacją czy 

tez opieką nad osobami zależnymi.  

TABELA 14. USŁUGI DLA LUDNOŚCI REALIZOWANE PRZEZ BADANE PES. (N=45) 

Usługi dla ludności N % 

Gastronomia 11 24,4% 

Rehabilitacja 11 24,4% 

Usługi porządkowe 6 13,3% 

Usługi budowlane 5 11,1% 

Opieka nad osobami zależnymi 4 8,9% 

Edukacja 3 6,7% 

Prowadzenie przedszkola 3 6,7% 

Rekreacja 2 4,4% 

Razem 45 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Najczęstszymi produktami badanych podmiotów są wytwory rękodzielnicze oraz 

gastronomiczne. Inne występują sporadycznie (np. produkcja koszy wiklinowych, produkcja 

kubków z nadrukiem oraz szycie ubrań). Nie ma natomiast produktów specjalistycznych, 

opartych na wysokich technologiach, co może być spowodowane głównie słabym 

wykształceniem przeważającej części członków i podopiecznych PES. 

TABELA 15. PRODUKTY WYTWARZANE PRZEZ BADANE PES. (N=16) 

Produkty N % 

Produkcja rękodzieł (kartki świąteczne, obrazy, papeteria) 7 43,8% 

Gastronomiczne 5 31,3% 

Budowlane i gastronomiczne 1 6,3% 

Produkcja koszy wiklinowych 1 6,3% 

Produkcja kubków z nadrukiem 1 6,3% 

Szycie ubrań 1 6,3% 

Razem 16 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  
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W sferze handlowej badane podmioty przeważnie handlują produktami spożywczymi oraz 

rękodziełami. Jeden z podmiotów zakwalifikował do sfery handlowej wynajem jachtów, co nie 

do końca pokrywa się z handlem.  

TABELA 16. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA PES W PODLASKIEM. (N=15) 

Handel N % 

Gastronomia 5 45,0% 

Sprzedaż rękodzieł 5 30,0% 

Sprzedaż kartek świątecznych 1 5,0% 

Sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych 1 5,0% 

Sprzedaż przedmiotów, które są produkowane przez podopiecznych oraz 

innych - pochodzących z darowizn 
1 5,0% 

Handel akcesoriami sprzątającymi 1 5,0% 

Wynajem jachtów 1 5,0% 

Razem 15 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Kolejnym problemem badawczym poruszanym w toku analizy był obszar prowadzonych 

działań PES. Dominującym obszarem jest przede wszystkim powiat. Dotyczy on aż sześciu na 

dziesięć podmiotów. Mniej więcej co dziesiąty podmiot działa na obszarze: gminy, 

województwa albo ogólnopolskim, a żaden nie działa w obszarze międzynarodowym. 

Potwierdza to tezę o wybitnie lokalnym charakterze podmiotów ekonomii społecznej.  

TABELA 17. OBSZAR DZIAŁANIA PODMIOTÓW. (N=47) 

Obszar działania Podmiotu N % 

Gmina 6 12,8% 

Powiat 28 59,6% 

Województwo 7 14,9% 

Ogólnopolski 6 12,8% 

Międzynarodowy 0 0,0% 

Razem 47 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Większość PES kieruje swoje działania zarówno do swoich członków/podopiecznych, jak i do 

innych osób. Dotyczy to sześciu na dziesięć podmiotów. Wyłącznie do własnych członków 

działania kieruje co czwarty podmiot ekonomii społecznej, a do osób niebędących członkami 

bądź podopiecznymi – co dziesiąty. Innymi odbiorcami są najczęściej wszyscy bez względu na 

indywidualną charakterystykę, chociaż 2 podmioty kierują swoje działania na integrację 

obcokrajowców. Wynika z tego, że badane podmioty są środowiskiem otwartym podobnie, jak 

opisywane w poprzednim rozdziale organizacje pozarządowe.  
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TABELA 18. GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁAŃ PES. (N=53) 

Do kogo są kierowane działania N % 

Zarówno do swoich członków, jak i do osób niebędących 

członkami/podopiecznymi 
32 60,4% 

Wyłącznie do członków/podopiecznych PES 14 26,4% 

Do osób niebędących członkami/podopiecznymi 7 13,2% 

Do innych osób/podmiotów  0 0,0% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Ze względu na charakterystykę indywidualną, głównymi odbiorcami produktów lub usług 

świadczonych przez badane podmioty są osoby: niepełnosprawne, bezrobotne, ubogie, 

studiujące oraz uczące sią, dzieci i młodzież, a także matki z małymi dziećmi. Wszystkie te 

osoby przynależą do kategorii defaworyzowanych na rynku pracy. Dzięki takim podmiotom na 

otwarty lub zamknięty rynek pracy trafiają osoby, których szanse na zatrudnienie w firmach 

komercyjnych są relatywnie niskie. Warto zaznaczyć, że jest to jedna z najważniejszych funkcji 

ekonomii społecznej, a badane podmioty realizują ją bardzo dobrze. 

TABELA 19. GŁÓWNI ODBIORCY PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH USŁUG. (N=53) 

Odbiorcy usług N % 

Osoby niepełnosprawne 41 77,4% 

Osoby bezrobotne 35 66,0% 

Osoby ubogie 31 58,5% 

Osoby uczące się/studiujące 29 54,7% 

Dzieci i młodzież 29 54,7% 

Matki z małymi dziećmi 28 52,8% 

Emeryci 26 49,1% 

Firmy komercyjne 23 43,4% 

Osoby uzależnione 18 34,0% 

Byli więźniowie i skazańcy 14 26,4% 

Handel detaliczny 12 22,6% 

Handel hurtowy 9 17,0% 

Inne 3 5,7% 

Razem 298 - 

*Wielokrotne odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Według stanu na koniec ostatniego miesiąca (październik 2016), w całym województwie  

w badanych podmiotach było 521 osób pracujących i 974 podopiecznych. W centrach integracji 

społecznej było odpowiednio 38 osób pracujących i 67 podopiecznych, w klubach integracji 

społecznej 20 osób pracujących i 15 podopiecznych, w zakładach aktywności zawodowej 90 

osób pracujących i 10 podopiecznych, w warsztatach terapii zajęciowej 244 osób pracujących 

i 685 podopiecznych. W spółdzielniach socjalnych było 119 osób pracujących i 197 
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podopiecznych. Najwyższe odsetki pracujących w PES wystąpiły w zakładach aktywności 

zawodowej i w klubach integracji społecznej. Najwyższe odsetki podopiecznych  

w: warsztatach terapii zajęciowej, centrach integracji społecznej i spółdzielniach socjalnych.  

W liczbę osób pracujących wliczani są także wolontariusze. 

TABELA 20. OSOBY ZAANGAŻOWANE W DZIAŁALNOŚĆ PES – LICZBA PRACOWNIKÓW I PODOPIECZNYCH. (N=53) 

PES N % 

CIS 

Personel 38 36,2% 

Podopieczni 67 63,8% 

Razem  105 100,0% 

KIS 

Personel 20 57,1% 

Podopieczni 15 42,9% 

Razem 35 100,0% 

ZAZ 

Personel 90 90,0% 

Podopieczni 10 10,0% 

Razem 100 100,0% 

WTZ 

Personel 244 26,0% 

Podopieczni 685 74,0% 

Razem 929 100,0% 

Spółdzielnie Socjalne 

Personel 119 37,7% 

Podopieczni (w tym pracownicy) 197 62,3% 

Razem 316 100,0% 

Ogółem 

Personel 521 34,4% 

Podopieczni 974 65,6% 

Razem 1485 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Zdecydowana większość podmiotów ekonomii społecznej działa stosunkowo od niedawna. 

Połowa z nich funkcjonuje maksymalnie do 5 lat. Dominacja podmiotów o krótkim okresie 

działania może z jednej strony świadczyć o niskiej stabilności (tzw. przeżywalności 

ekonomicznej PES), a z drugiej o znacznym rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w ostatnich 

latach. Powyższe hipotezy należy zweryfikować w toku kolejnych badań. Bardzo długo, czyli 

powyżej 10 lat działa co czwarty PES. 
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 TABELA 21. OKRES DZIAŁANIA PES. (N=53) 

Okres N % 

Powyżej 1 roku – 5 lat 23 43,4% 

Powyżej 10 lat 15 28,3% 

Powyżej 5 lat – 10 lat 12 22,6% 

Do roku czasu 3 5,7% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Stosunkowo najdłużej działają warsztaty terapii zajęciowej (wszystkie powyżej 5 lat), a 

najkrócej, bo do 5 lat działają zakłady aktywności zawodowej.  

TABELA 22. OKRES DZIAŁANIA PES A TYP PODMIOTU. (N=53) 

PES: Do roku czasu Powyżej 1 roku – 5 lat Powyżej 5 lat – 10 lat Powyżej 10 lat 

Centrum Integracji 

Społecznej (CIS) 
16,7% 50,0% 33,3% 0,0% 

Klub Integracji 

Społecznej (KIS) 
0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 

Zakład Aktywności 

Zawodowej (ZAZ) 
66,7% 33,3% 

0,0% 0,0% 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej (WTZ) 

0,0% 0,0% 
35.0% 65,0% 

Spółdzielnia Socjalna 0,0% 80,0% 15.0% 5,0% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

W przypadku 17,0% badanych podmiotów następowały przerwy w ich działalności. Co istotne, 

nie były one powodowane problemami finansowymi ani prawnymi. Przyczynami czasowego 

zawieszania działalności były z kolei: zmiany profilu działalności, problemy lokalowe bądź 

brak projektów do realizacji38.  

We wszystkich badanych techniką pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego podmiotach 

ekonomii społecznej na wszelkie formy umów zatrudnionych jest łącznie 521 osób. Do roku 

czasu pracuje łącznie 51 osób, co stanowi 9,8% zatrudnionych39, a powyżej roku czasu 91,8%.   

Zdecydowana większość pracowników badanych podmiotów ma umowę na pełny etat (56,1%). 

Na część etatu pracuje 26,7%, na umowę zlecenia 14,0%, a na umowę o dzieło 3,3%40. 

Świadczy to o dużej stabilności zatrudnienia. Umowy o pracę na pełen etat dają największe 

 i zarazem stabilne dochody. 

                                                           
38 Pełna tabel, patrz aneks, tabela 1. 
39 Pełne zestawienia, patrz aneks tabele 2-5. 
40 Pełne zestawienie, patrz aneks tabele 6-10. 
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TABELA 23. RODZAJ UMOWY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PES. (N=53) 

Rodzaj umowy N % 

Umowa o pracę na pełny etat 292 56,1% 

Umowa o pracę na część etatu 139 26,7% 

Umowa zlecenia 73 14,0% 

Umowa o dzieło 17 3,3% 

Razem 521 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe przedstawicieli PES  

Ogółem w badanych podmiotach ekonomii społecznej na stanowiskach zarządczych pracuje 

6,7% osób, na stanowiskach kierowniczych 1,2%, specjalistów jest 18,2%, pracowników 

szeregowych 15,4%, podopiecznych bez umów 52,3%, stażystów 1,2%, a wolontariuszy 

4,9%41. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wysoki odsetek specjalistów, którzy z reguły zarabiają 

powyżej średniej krajowej oraz odsetek podopiecznych (ponad połowa ogółu), którzy 

najczęściej nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. 

TABELA 24. SKŁAD CZŁONKÓW/PRACOWNIKÓW PODMIOTU. (N=53) 

Lp. Stanowisko Łączna liczba osób % 

1 Podopieczni (bez umowy o pracę) 636 52,3% 

2 Specjaliści 221 18,2% 

3 Pracownicy szeregowi 187 15,4% 

4 Osoba/y zarządzająca/e 82 6,7% 

5 Wolontariusze 60 4,9% 

6 Kierownicy działów 14 1,2% 

7 Stażyści 15 1,2% 

Razem 1215 100,0% 
* W odsetkach uwzględniono braki odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

W przebadanych podmiotach ekonomii społecznej dominują osoby słabo wykształcone oraz 

bardzo dobrze wykształcone42. Tę pierwszą grupę stanowią w dominującej mierze podopieczni, 

a tę drugą – specjaliści i osoby zarządzające. Osób z wykształceniem podstawowym 

/gimnazjalnym lub bez wykształcenia jest łącznie 39,9%, osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym jest 6,0%, ze średnim 16,1%, a z wyższym 38,1%. 

TABELA 25. WYKSZTAŁCENIE CZŁONKÓW PES. (N=53) 

Wykształcenie N % % skumulowany 

Bez wykształcenia                          165 22,4% 22,4% 

Podstawowe/gimnazjalne                          128 17,4% 39,9% 

Zasadnicze zawodowe                          44 6,0% 45,9% 

Średnie                          118 16,1% 61,9% 

Wyższe                          280 38,1% 100,0% 

                                                           
41 Pełne zestawienia, patrz aneks, tabele 11-14. 
42 Pełne zestawienia, patrz aneks, tabele 15-22. 
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Wykształcenie N % % skumulowany 

Razem 735 100,0%   

* W odsetkach uwzględniono braki odpowiedzi  

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Wśród personelu zarządzającego dominują osoby o wykształceniu wyższym (78%), podobnie 

rzecz się ma wśród kierowników i specjalistów. Pracownicy szeregowi mają najczęściej 

wykształcenie średnie i wyższe, podopieczni są osobami bez wykształcenia lub posiadają 

wykształcenie podstawowe, stażyści mają najczęściej wykształcenie średnie, a wolontariusze 

podstawowe i średnie. 

TABELA 26. WYKSZTAŁCENIE (UKOŃCZONE) CZŁONKÓW/PRACOWNIKÓW PODMIOTU. (N=53) 

 bez 

wykształcenia                          

podstawowe

/gimnazjalne                          

zasadnicze 

zawodowe                          

średnie       wyższe   

1 Osoba/y zarządzająca/e 0,0% 0,0% 7,3% 14,6% 78% 

2 Kierownicy działów 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 73,3% 

3 Specjaliści 0,0% 0,0% 0,0% 20,1% 79,9% 

4 Pracownicy szeregowi 13,2% 7,9% 19,3% 29,8% 29,8% 

5 Podopieczni (bez umowy o pracę) 62,7% 33,2% 4,1% 0,0% 0,0% 

6 Stażyści 0,0% 0,0% 0,0% 86,7% 13,3% 

7 Wolontariusze 0,0% 47,3% 10,9% 38,2% 3,6%` 
* W odsetkach uwzględniono braki odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Przed przystąpieniem do podmiotu ekonomii społecznej jego członkowie i podopieczni 

najczęściej mieli status bezrobotnych (60,8%). Co dziesiąty uczestnik PES był wówczas 

uczniem lub osobą przewlekle chorą43. Świadczy to po raz kolejny o tym, że podmioty 

ekonomii społecznej są szansą, niekiedy jedyną, na podjęcie aktywności zawodowej przez 

grupy najbardziej defaworyzowane na rynku pracy.  

TABELA 27. STATUS CZŁONKA/PRACOWNIKA/PODOPIECZNEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PODMIOTU. (N=53) 

Lp. Status N % 

1 Osoba bezrobotna 266 60,8% 

2 Osoba przewlekle chora (zależna) 52 11,9% 

3 Uczeń 44 10,1% 

4 Osoba pracująca poza podmiotem ekonomii 

społecznej 
21 4,8% 

5 Osoba pracująca w innym podmiocie ekonomii 

społecznej 
18 4,1% 

6 Stażysta 17 3,9% 

7 Student 7 1,6% 

8 Rencista 6 1,4% 

9 Emeryt 3 0,7% 

10 Wolontariusz 2 0,5% 

11 Skazaniec 1 0,2% 

 Razem 437 100,0% 

                                                           
43 Pełne zestawienie, patrz aneks, tabela 23. 
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* W odsetkach uwzględniono braki odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Na podstawie pogłębionego badania kwestionariuszowego ustalono, że w niemal co drugim 

badanym podmiocie decyzje są podejmowane przez zarząd, w co trzecim przez 1 osobę 

zarządzającą, a w co piątym przez zgromadzenie członków. Może to z jednej strony świadczyć 

o niskim stopniu demokratyzacji w zarządzaniu, ale biorąc pod uwagę szczególną specyfikę 

PES, z której wynika dominujący odsetek osób słabo wykształconych, podejmowanie decyzji 

poza zgromadzeniem członków jest uzasadnione i może świadczyć o wysokiej profesjonalizacji 

zarządzania. 

TABELA 28. PROCESY DECYZYJNE W PES. (N=53) 

Osoba/osoby decyzyjne N % 

Decyzje podejmuje zarząd 23 43,4% 

Decyzje podejmuje 1 osoba (prezes/dyrektor itd.) 20 37,7% 

Decyzje podejmuje zgromadzenie członków PES 10 18,9% 

Razem 53 100,0% 

* Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe przedstawicieli PES  

W niemal wszystkich badanych podmiotach ekonomii społecznej dominuje współpraca. Jest to 

najlepsza relacja z punktu widzenia społecznego, ale też organizacyjnego. Jedynie w jednym 

podmiocie występuje podporządkowanie, a w innym rywalizacja. W żadnym z badanych 

podmiotów nie dominują konflikty. 

TABELA 29. DOMINUJĄCE RELACJE INTERPERSONALNE WEWNĄTRZ BADANYCH PES. (N=53) 

Dominujące relacje interpersonalne N % 

Współpraca 51 96,2% 

Podporządkowanie się osobom zarządzającym 1 1,9% 

Rywalizacja 1 1,9% 

Konflikty 0 0,0% 

Inne 0 0,0% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Problemy na różnych etapach funkcjonowania badanych podmiotów wystąpiły w przypadków 

co czwartego badanego podmiotu. Związane one były z: prowadzeniem działalności (6 

przypadków) oraz utrudniały jego stabilizację rynkową i ekonomiczną (5 przypadków), 

zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej (3 przypadki).  

TABELA 30. RODZAJ PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BADANYCH PES. (N=53) 

Wartość N 

% z ogółu 
podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

Nie wystąpiły żadne problemy 39 73,6% 



 

 

94 

Wartość N 

% z ogółu 
podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

Występujące w trakcie prowadzenia działalności 6 11,3% 

Utrudniające stabilizację podmiotów ekonomii społecznej 5 9,4% 

Związane z zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej/utrudniające 

powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej 
3 5,7% 

Powodujące zamykanie działalności 0 0,0% 

Razem 53 100,0% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Co ważne, badane w formie kwestionariuszowego wywiadu pogłębionego podmioty doskonale 

poradziły sobie ze wszystkimi problemami stosując różnorodne, niekiedy niekonwencjonalne 

rozwiązania. W grupie problemów związanych z rozpoczynaniem działalności podmiotów 

ekonomii społecznej wystąpiły następujące problemy: 

o Związane z formalnościami wpisu do KRS, które zostały rozwiązane „uporczywym 

dążeniem do celu” (przedstawiciele spółdzielni socjalnej); 

o Rezygnacja wielu osób, które z początku były chętne współpracować w ramach 

podmiotu. Problem rozwiązano poprzez namawianie wielu osób do skutku 

(przedstawiciele spółdzielni socjalnej); 

o Zakończenie finansowania ze środków unijnych. Problem rozwiązano poprzez 

samodzielne finansowanie się podmiotu (przedstawiciele centrum integracji społecznej 

i warsztatu terapii zajęciowej). 

Z badania wynika, że w grupie problemów, które wystąpiły w trakcie prowadzenia działalności 

wymieniano: 

o Brak lokalu, problem ten rozwiązano wynajęciem lokalu na warunkach komercyjnych 

(przedstawiciel warsztatu terapii zajęciowej); 

o Brak funduszy na inwestycje, problem ten rozwiązano wzięciem pożyczki 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej); 

o Nieuczciwych pracowników, problem rozwiązano zwalniając ich z pracy. 

Wprowadzono również stały monitoring pracowników (przedstawiciel zakładu aktywności 

zawodowej). 

Wśród problemów, które utrudniają stabilizację podmiotów ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim, wymienia się następujące: 

o Niezapłacenie za usługę przez klienta – problem rozwiązano sądownie (przedstawiciel 

spółdzielni socjalnej); 
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o Brak finansów, problem rozwiązano poprzez rozszerzenie działalności o usługi niszowe 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej); 

o Brak przepływów finansowych, problem rozwiązano poprzez zwiększenie stawek 

godzinowych i zwiększenie liczby uczestników (przedstawiciel warsztatu terapii 

zajęciowej); 

o Niewłaściwe zachowanie się podopiecznych, problem rozwiązano poprzez wzmożoną 

pracę wychowawców i neutralizowanie konfliktów przez osobę zarządzającą 

(przedstawiciel zakładu aktywności zawodowej). 

Reprezentantów sektora ekonomii społecznej badanych w toku kwestionariuszowego wywiadu 

pogłębionego zapytano również o rozwiązania, które pozwoliłyby zniwelować występowanie 

problemów w przyszłości. Propozycję takich rozwiązań przedstawiło 19 respondentów (tj. 

35,8% ogółu). Część z tych rozwiązań ma charakter organizacyjny, a inne - legislacyjny.  

TABELA 31. DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ, ŻEBY W PRZYSZŁOŚCI ZNIWELOWAĆ PROBLEMY  

W FUNKCJONOWANIU PES. (N=53) 

Odpowiedzi N % 

Brak wiedzy na temat działań 34 64,2% 

Należy podjęć pewne działania 19 35,8% 

Nie należy nic robić 0 0,0% 

Razem 53 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Najciekawsze działania, które należy podjąć, to:  

o „Kierowanie osób do spółdzielni a nie zatrudnianie osób bezrobotnych” (przedstawiciel 

zakładu aktywności zawodowej); 

o „Konieczna jest lepsza współpraca z samorządem (przedstawiciele centrum integracji 

społecznej i spółdzielni socjalnych”); 

o „Należy rozwiązywać wszelkie problemy od razu, nigdy nie czekać na eskalację 

kłopotów” (przedstawiciele spółdzielni socjalnej); 

o „ Przydałoby się dofinansowanie zwrotne nisko oprocentowane, które zapewniłoby nam 

płynność finansową (przedstawiciel spółdzielni socjalnej); 

o „Konieczne są wypłaty dla personelu o charakterze ciągłym, bo wtedy mogłoby być 

więcej podopiecznych” (przedstawiciel przedstawiciele centrum integracji społecznej); 

o „Potrzebujemy szkoleń i więcej informacji od urzędów pracy” (przedstawiciel 

przedstawiciele centrum integracji społecznej i klubu integracji społecznej);  

o „Potrzebna jest współpraca z większą liczbą psychologów, mając na uwadze specyfikę 

upośledzenia pracowników” (przedstawiciel zakładu aktywności zawodowej); 

o „Powstanie systemu zarządzania centralnego sektorem ekonomii społecznej” 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej). 
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Z kolei najciekawsze rozwiązanie legislacyjne to: 

o Zlikwidowanie ośrodków pomocy społecznej, bo „oni nie powinni zajmować się 

pieniędzmi” (przedstawiciel spółdzielni socjalnej); 

o Zmiana ustawy o spółdzielniach socjalnych – „zmniejszenie liczby osób do 3  

w spółdzielni, by mogła istnieć” (przedstawiciel spółdzielni socjalnej). 

Badane podmioty współpracują głównie z: organizacjami pozarządowymi, jednostkami 

samorządu terytorialnego, urzędami pracy oraz ośrodkami pomocy społecznej. Bardzo niski 

jest natomiast odsetek podmiotów współpracujących z klubami integracji społecznej, 

zakładami karnymi i urzędami skarbowymi. Wynika to z prostego rachunku 

prawdopodobieństwa. Ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury i organizacje 

pozarządowe działają w każdej gminie, natomiast zakłady karne i urzędy skarbowe są nieliczne. 

Silna współpraca z Urzędem Marszałkowskim wynika z tego, że jest on głównym dysponentem 

środków z Unii Europejskiej w regionie.  

TABELA 32. PODMIOTY, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ BADANE PES. (N=53) 

Podmiot N % 

Organizacje pozarządowe 36 67,9% 

Jednostki samorządu terytorialnego 32 60,4% 

Urzędy pracy 32 60,4% 

Ośrodki pomocy społecznej 29 54,7% 

Instytucje kultury 25 47,2% 

Instytucje edukacyjne 24 45,3% 

Podmioty gospodarcze 23 43,4% 

Warsztaty terapii zajęciowej 21 39,6% 

Banki 20 37,7% 

Instytucje sportu 19 35,8% 

Urząd Marszałkowski 18 34,0% 

Sponsorzy/darczyńcy 17 32,1% 

Centra integracji społecznej 13 24,5% 

Spółdzielnie socjalne 12 22,6% 

Instytucje medyczne 10 18,9% 

Zakłady aktywności zawodowej 6 11,3% 

Urzędy skarbowe 5 9,4% 

Zakłady karne 3 5,7% 

Kluby integracji społecznej 2 3,8% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Badane podmioty ekonomii społecznej najlepsze relacje mają z: organizacjami 

pozarządowymi, warsztatami terapii zajęciowej, jednostkami samorządu terytorialnego, 

instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i urzędami pracy. Natomiast złe relacje 

występują jedynie w przypadku instytucji medycznych i dotyczą jednego badanego podmiotu. 
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TABELA 33. RELACJE ORGANIZACJI Z INNYMI INSTYTUCJAMI. (N=53) 

Podmiot 

N (skumulowane 

odpowiedzi pozytywne 

„dobre” i „bardzo 

dobre”) 

% 

Organizacje pozarządowe 19 35,9% 

Warsztaty terapii zajęciowej 16 30,2% 

Jednostki samorządu terytorialnego 16 30,2% 

Instytucje kultury 16 30,2% 

Instytucje edukacyjne 14 26,4% 

Urzędy pracy 13 24,5% 

Ośrodki pomocy społecznej 12 22,6% 

Banki 10 18,9% 

Sponsorzy/darczyńcy 9 16,9% 

Urząd Marszałkowski 8 15,1% 

Podmioty gospodarcze 8 15,1% 

Centra integracji społecznej 7 13,2% 

Spółdzielnie socjalne 6 11,3% 

Instytucje sportu 6 11,3% 

Instytucje medyczne 4 7,6% 

Zakłady aktywności zawodowej 2 3,0% 

Zakłady karne 1 1,9% 

Kluby integracji społecznej 0 0,0% 

Urzędy skarbowe 0 0,0% 
*Wielokrotne odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Z podmiotami zewnętrznymi PES podejmują zarówno współpracę formalną jak i nieformalną. 

Ma ona charakter stały, regularny lub okazjonalny. Współpracę formalną najczęściej podejmują 

one z przedstawicielami I sektora, tj.: urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego 

(JST), ośrodkami pomocy społecznej (OPS) i bankami. Natomiast nieformalnie najczęściej 

współpracują z III sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi, warsztatami terapii 

zajęciowej, instytucjami kultury, i edukacyjnymi, a także ze sponsorami. 
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TABELA 34. FORMY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI. (N=53) 

 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Współpracę stałą badane podmioty realizują głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, 

bankami i urzędami pracy. Współpracę regularną, badane podmioty najczęściej podejmują  

z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

gospodarczymi. Z kolei współpracę okazjonalną najczęściej podejmują z organizacjami 

pozarządowymi, warsztatami terapii zajęciowej i instytucjami edukacyjnymi. 
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TABELA 35. CZĘSTOŚĆ WSPÓŁPRACY PES Z INNYMI PODMIOTAMI. (N=53) 

 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Z powyżej wymienionymi podmiotami PES mają dziesiątki wspólnych celów44: 

 Ze spółdzielniami socjalnymi m.in. aktywizują wspólnie niepełnosprawnych oraz 

realizują wspólne projekty zarobkowe; 

 Z centrami integracji społecznej i z klubami integracji społecznej – aktywizują osoby 

bezdomne i wzajemnie aplikują o środki; 

 Z zakładami aktywności zawodowej – aktywizują osoby bezrobotne  

z niepełnosprawnościami; 

 Z warsztatami terapii zajęciowej – aktywizują niepełnosprawnych, świadczą usługi 

rehabilitacyjne, integrują niepełnosprawnych ze społeczeństwem; 

 Z organizacjami pozarządowymi – integrują podopiecznych ze społeczeństwem, 

wprowadzają grupy defaworyzowane na rynek pracy, organizują wspólne imprezy 

integracyjne i rekreacyjne; 

 Z jednostkami samorządu terytorialnego – uzyskują dofinansowania oraz integrują 

osoby niepełnosprawne; 

                                                           
44 Szczegółowe zestawienia, patrz, aneks, tabele 26-44. 
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 Z Urzędem Marszałkowskim – aktywizują zawodowo grupy defaworyzowane  

i uzyskują dofinansowanie; 

 Z urzędami pracy - aktywizują bezrobotnych, pozyskują stażystów i pracowników 

etatowych; 

 Z ośrodkami pomocy społecznej – aktywizują zawodowo grupy defaworyzowane, 

wspomagają osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; 

 Z bankami – uzyskują pomoc finansową i lokalową, realizują zlecenia na rzecz banków; 

 Ze sponsorami – uzyskują dofinansowanie i pomoc rzeczową, pomagają osobom  

w trudnej sytuacji życiowej; 

 Z podmiotami gospodarczymi – uzyskują dofinansowanie i zlecenia; 

 Z urzędami skarbowymi – uzyskują lokale; 

 Z zakładami karnymi – aktywizują i integrują karanych i niepełnosprawnych; 

 Z instytucjami kultury – integrują grupy defaworyzowane i uzyskują zlecenia;  

 Z instytucjami sportu – aktywizują osoby defaworyzowane, podnoszą, jakość życia  

i sprawność podopiecznych; 

 Z instytucjami edukacyjnymi – realizują zlecenia, integrują niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem, działają na rzecz społeczności lokalnych; 

 Z instytucjami medycznymi – dokształcają się, promują zdrowy tryb życia, i pomagają 

grupom defaworyzowanym. 

Z badania wynika, że podmioty ekonomii społecznej realizują w praktyce wiele wspólnych 

projektów i konkretnych działań z innymi podmiotami i instytucjami: 

 Ze spółdzielniami socjalnymi m.in. wymieniają się usługami, organizują staże, realizują 

zlecenia; 

 Z centrami integracji społecznej i z klubami integracji społecznej – następuje wymiana 

doświadczeń, pomoc merytoryczna, pozyskiwanie uczestników, spotkania 

integracyjne; 

 Z zakładami aktywności zawodowej – wymiana doświadczeń, kierowanie osób  

z warsztatu do zakładu aktywności zawodowej; 

 Z warsztatami terapii zajęciowej – wspólna organizacja imprez kulturalnych  

i sportowych, realizacja wspólnych grantów, aktywizacja zawodowa 

niepełnosprawnych; 

 Z organizacjami pozarządowymi – wspólne organizowanie imprez i warsztatów, pisanie 

wspólnych projektów; 

 Z jednostkami samorządu terytorialnego – uzyskiwanie dofinansowania, wspólna 

realizacja imprez, festynów, udział w projektach; 
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 Z Urzędem Marszałkowskim – uzyskiwanie dofinansowania, uzyskiwanie 

pomieszczeń, uczestnictwo w projektach, świadczenie usług; 

 Z urzędami pracy – kierowanie niepełnosprawnych i refundacja składek, uzyskiwanie 

stażystów i pracowników, prace interwencyjne, uczestniczenie w targach pracy; 

 Z ośrodkami pomocy społecznej – uzyskiwanie dotacji, uzyskiwanie ubezpieczenia dla 

uczestników, uzyskiwanie wsparcia rzeczowego, wzajemna pomoc; 

 Z bankami – uzyskiwanie wsparcia finansowego i lokalowego, świadczenie usług; 

 Ze sponsorami – uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, świadczenie usług; 

 Z podmiotami gospodarczymi – darowizny, organizacja praktyk dla uczestników, 

świadczenie usług; 

 Z urzędami skarbowymi – stała współpraca wynikająca z działalności i przepisów 

prawnych; 

 Z zakładami karnymi – szukanie pracy osobom wykluczonym społecznie, pomoc im  

i ich rodzinom, wsparcie lokalowe; 

 Z instytucjami kultury – uczestniczenie w imprezach kulturalnych i ich 

współorganizowanie, świadczenie usług; 

 Z instytucjami sportu – uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych, 

wsparcie lokalowe, świadczenie usług; 

 Z instytucjami edukacyjnymi – wspólna organizacja i realizacja imprez kulturalnych, 

praktyki zawodowe, doradztwo zawodowe; 

 Z instytucjami medycznymi – pomoc i opieka medyczna nad osobami zależnymi. 

Główne bariery współpracy pomiędzy PES a innymi podmiotami w świetle wyników 

pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego to brak funduszy (2/3 podmiotów). Inne istotne 

bariery to braki kadrowe, niejasny podział funduszy, niechęć i brak zaufania ze strony 

społeczeństwa, problemy lokalowe oraz prawne45. Szczególnie istotną barierą rozwoju wydaje 

się być brak zaufania ze strony społeczeństwa. Brak zaufania jest stale wzmacniany 

negatywnymi stereotypami dotyczącymi grup defaworyzowanych oraz niską świadomością 

społeczną roli, jaką ekonomia społeczna pełnią w społeczeństwach wysokorozwiniętych,  

a w przyszłości będą również pełnić w Polsce. 

TABELA 36. GŁÓWNE BARIERY WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI I INSTYTUCJAMI.  (N=53) 

Bariery 
N (skumulowanie 

wartości) 
% 

Brak funduszy 35 66,0% 

Braki kadrowe w podmiotach ekonomii społecznej 22 41,5% 

Niejasny rozdział funduszy publicznych (np. dotacji) 21 39,6% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 19 35,9% 

                                                           
45 Pełne zestawienie, patrz aneks, tabela 62. 
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Bariery 
N (skumulowanie 

wartości) 
% 

Problemy lokalowe (brak lokali) 19 35,8% 

Problemy prawne 17 32,1% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych 16 30,1% 

Problemy lokalowe (zły stan lokali) 14 26,4% 

Brak wolontariuszy w podmiotach ekonomii społecznej 13 24,5% 

Niechęć/brak zaufania ze strony jednostki samorządu terytorialnego 11 20,7% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Osoby reprezentujące badane podmioty, z napotkanymi barierami radzą sobie nadspodziewanie 

dobrze. Głównymi działaniami, jakie podejmują są negocjacje, natomiast bardzo rzadko 

wchodzą na drogę konfrontacji (czyli np. drogę sądową). Jest to kolejny dowód na dobre 

zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej i bardzo dobre relacje tych podmiotów  

z otoczeniem. 

TABELA 37. SPOSOBY NIWELOWANIA PROBLEMÓW W PES. (N=53) 

Działania N % 

Poprzez negocjacje 37 84,1% 

Stworzenie grup nacisku 3 6,8% 

Drogą sądową 2 4,5% 

Przez zmianę profilu działalności podmiotu ekonomii społecznej 2 4,5% 

Razem 44 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi wymieniło 35 

respondentów, którzy reprezentowali sektor ekonomii społecznej w trakcie pogłębionego 

badania kwestionariuszowego46. W tej grupie byli wszyscy przedstawiciele centrów integracji 

społecznej oraz ¾ przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej. Najczęściej wskazywali 

oni: „zdobycie i wymianę doświadczeń”, „otrzymywanie większego przychodu”, „wspólną 

organizację inicjatyw”, „poszerzanie działalności” oraz „możliwość tworzenia miejsc pracy”. 

Potencjalne partnerstwa pomiędzy PES a innymi podmiotami wskazało 37 respondentów 

udzielających odpowiedzi na pytania badania kwestionariuszowego. Najczęściej takimi 

partnerami mogłyby być instytucje, takie jak: ośrodki pomocy społecznej, podmioty 

gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, inne podmioty ekonomii 

społecznej oraz stowarzyszenia. 

TABELA 38. PODMIOTY, Z KTÓRYMI PES MOGŁYBY NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ (POTENCJALNI PARTNERZY). (N=53) 

Potencjalni partnerzy N % 

Ośrodki pomocy społecznej 19 51,4% 

Podmioty gospodarcze 7 18,9% 

                                                           
46 Pełne zestawienie, patrz aneks, tabela 63. 
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Potencjalni partnerzy N % 

Jednostki samorządu terytorialnego 4 10,8% 

Fundacje 3 8,1% 

Inne podmioty ekonomii społecznej 3 8,1% 

Stowarzyszenia 3 8,1% 

Zakłady aktywności zawodowej 3 8,1% 

Instytucje sportowe 2 5,4% 

Powiatowe urzędy pracy 2 5,4% 

Szkoły 2 5,4% 

Warsztaty terapii zajęciowej 2 5,4% 

Centra integracji społecznej 1 2,7% 

Przedszkola 1 2,7% 

Uczelnie wyższe 1 2,7% 

Domy pomocy społecznej 1 2,7% 

Instytucje kulturalne 1 2,7% 

Kluby integracji społecznej 1 2,7% 

Osoby prywatne 1 2,7% 

Polski Czerwony Krzyż 1 2,7% 

Spółdzielnie socjalne 1 2,7% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Na mapie powiazań pomiędzy badanymi podmiotami ekonomii społecznej a innymi 

podmiotami poza wielkimi ośrodkami miejskimi, jak Białystok, Łomża i Suwałki istnieje wiele 

instytucji rozlokowanych w małych miejscowościach, jak Gołdap, Mońki, Kuźnica itd. 

Świadczy to o tym, że badane podmioty współpracują z różnorodnymi instytucjami rozsianymi 

w całym województwie podlaskim. Po raz kolejny potwierdziła się także teza o ich lokalnym 

charakterze działania. 

TABELA 39. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, Z JAKIMI PES STALE WSPÓŁPRACUJĄ. (N=53)  

Lp. Podmioty Siedziba/siedziby 

1 Spółdzielnie socjalne 
Białystok, Łomża, Olecko, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, 

Bielsk Podlaski 

2 Centra integracji społecznej Suwałki, Białystok 

3 Warsztaty terapii zajęciowej 
Olecko, Sejny, Suwałki, Olszewo, Gołdap, powiat siemiatycki, 

Mońki, Ełk 

4 Organizacje pozarządowe 
Augustów, Białystok, Olecko, Bielsk Podlaski, Kolno, Kozarze, 

powiat bielski, Suwałki 

5 
Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Białystok, Ciechanowiec, Dziadkowice, Grajewo, Kolno, Kuźnica, 

Sidra, Udziałowo, Dąbrowa Białostocka, Łapy 

Łomża, Mońki, Suwałki 

6 Urząd Marszałkowski Biała Podlaska, Białystok 

7 Urzędy pracy Białystok, Łapy, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki 
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Lp. Podmioty Siedziba/siedziby 

8 Ośrodki pomocy społecznej 

Białystok, Czarna Białostocka, Dołubowo, Grodzisk, powiat 

siemiatyckim Dziadkowice, Grodzisk, Siemiatycze, Mielnik, Łapy, 

Piątnica, Jedwabne, Nowogród, Zbójna, Łomża, powiat suwalski, 

Suwałki 

9 Banki 
Białystok, Cała Polska, Czyżew, Mońki, Piątnica, Siemiatycze, 

Sokoły, Sokółka, Suwałki 

10 Podmioty gospodarcze Białystok, powiat bielski, Sokoły, Suwałki, powiat suwalski 

11 Urzędy skarbowe Miechów 

12 Zakłady karne Białystok 

13 Instytucje kultury 
Białystok, Dziadkowice, Grajewo, Michałowo, Gródek, Narewka, 

Piątnica, Suwałki 

14 Instytucje edukacyjne Bielsk Podlaski, Marianowo, Piątnica 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Głównym źródłem dochodu podmiotów ekonomii społecznej, które były badane, jest własna 

działalność na rynku (produkcja, handel lub usługi). Dopiero na drugiej pozycji są wymieniane 

dotacje celowe, a na trzeciej – sponsorzy/darczyńcy. Świadczy to pośrednio o usamodzielnieniu 

się znacznej części tych podmiotów. 

TABELA 40. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PES. (N=53) 

Forma finansowania Częstość N % 

% skumulowany 

(odpowiedzi pozytywne 

często + rzadko) 

Własna działalność na rynku 

(produkcja, handel lub usługi) 

Często 22 41,5% 

71,7%   Rzadko 16 30,2% 

Wcale 15 28,3% 

Dotacje celowe 

Często 32 60,4% 

69,8%  Rzadko 5 9,4% 

Wcale 16 30,2% 

Sponsorzy/darczyńcy 

Często 2 3,8% 

49,1% Rzadko 24 45,3% 

Wcale 27 50,9% 

Konkursy 

Często 14 26,4% 

35,8%  Rzadko 5 9,4% 

Wcale 34 64,2% 

Środki z UE 

Często 4 7,5% 

32,0%  Rzadko 13 24,5% 

Wcale 36 67,9% 

Granty 

Często 9 17,0% 

30,2%  Rzadko 7 13,2% 

Wcale 37 69,8% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  
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Skuteczność podmiotów ekonomii społecznej, badanych pogłębionym wywiadem 

kwestionariuszowym, w aplikowaniu o finansowanie i uzyskiwanie środków jest wysoka, jeżeli 

chodzi o własną działalność na rynku oraz dotacje celowe. Natomiast niska jest w przypadku 

grantów, konkursów i środków z UE. Po raz kolejny otrzymujemy, więc dowód na to, że 

znaczna część PES (niemal ¾) usamodzielniła się już i sama uzyskuje źródła swoich finansów.  

TABELA 41. SKUTECZNOŚĆ PES W ZAKRESIE APLIKOWANIA O FINANSOWANIE I UZYSKIWANIA ŚRODKÓW. (N=53) 

Forma finansowania Częstość N % 
% skumulowany (odpowiedzi 

pozytywne wysoka + niska) 

Własna działalność na rynku 

(produkcja, handel lub usługi) 

Wysoka 20 37,7% 

73,5%  Niska 19 35,8% 

Brak skuteczności 14 26,4% 

Dotacje celowe 

Wysoka 27 50,9% 

69,8%  Niska 10 18,9% 

Brak skuteczności 16 30,2% 

Sponsorzy/darczyńcy 

Wysoka 6 11,3% 

50,9%  Niska 21 39,6% 

Brak skuteczności 26 49,1% 

Konkursy 

Wysoka 9 17,0% 

41,5%  Niska 13 24,5% 

Brak skuteczności 31 58,5% 

Granty 

Wysoka 10 18,9% 

39,7%  Niska 11 20,8% 

Brak skuteczności 32 60,4% 

Środki z UE 

Wysoka 4 7,5% 

35,8%  Niska 15 28,3% 

Brak skuteczności 34 64,2% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Z dotacji celowej korzysta siedem na dziesięć badanych podmiotów. Najczęściej instytucją 

przyznającą takie dotacje są jednostki samorządu terytorialnego (45,9% wskazań) oraz 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (32,4%). Często 

również dotacji udzielają: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd 

Marszałkowski. 
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WYKRES 25. ŹRÓDŁA DOTACJI CELOWEJ. (N=53) 

 
 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Wskaźnikiem planów rozwoju danych podmiotów ekonomii społecznej jest posiadanie przez 

nie gotowych projektów i dokumentów strategicznych. Własną strategię rozwoju posiada 

połowa badanych podmiotów. Również połowa z nich posiada gotowe projekty działań na 

najbliższe lata. Rzadziej są to projekty współpracy z innymi podmiotami oraz biznesplany.  

TABELA 42. PLANY ROZWOJU PES NA NAJBLIŻSZE LATA – DZIAŁANIA, KTÓRE PES ZAMIERZA PODJĄĆ. (N=53) 

 N % 

Projekty działań 29 54,7% 

Strategia rozwoju 28 52,8% 

Projekty współpracy z podmiotami zewnętrznymi 21 39,6% 

Biznesplany 13 24,5% 

Projekty budowy/rozbudowy użytkowanych lokali 10 18,9% 

*Wielokrotne odpowiedzi 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

W świetle autodeklaracji zawartych w odpowiedziach na pytanie pogłębionego kwestionariusza 

wywiadu obecnie 32 podmioty, co daje 60,4% ogółu, badanych są już samodzielne finansowo,  

a inne 4 podmioty widzą szanse na takie usamodzielnienie się. Możliwość tę uzależniają one 

jednak od dwóch czynników. Ich zdaniem:  

o „Potrzebna jest zmiana ustawy dla warsztatów terapii zajęciowej zmieniająca status 

podopiecznego na pracownika (z pełnią praw pracowniczych)” (przedstawiciel 

warsztatu terapii zajęciowej); 

o „Potrzebna jest zmiana minimalnej liczby osób niepełnosprawnych, jaka pozwoli dany 

zakład klasyfikować, jako zakład pracy chronionej, gdyż większość pracowników 

niepełnosprawnych ma zbyt niską wydajność, a zasilenie zakładu pracownikami w pełni 

sprawnymi pozwoliłoby tę niższą wydajność zniwelować” (przedstawiciel zakładu 

aktywności zawodowej). 

45,9%

8,1%
10,8%

32,4%

2,7% 2,7%

JST MRPiPS Urząd Marszałkowski PFRON PUP OWES
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Badane podmioty ekonomii społecznej w większości otrzymują wsparcie zewnętrzne. Ma ono 

głównie charakter finansowy (71,7% wskazań), a rzadziej medialny/promocyjny lub też 

charakter wsparcia lokalowego (udostępnienie lokalu). 

TABELA 43. RODZAJE WSPARCIA OTRZYMYWANEGO PRZEZ PES WRAZ Z CZĘSTOŚCIĄ. (N=53) 

Rodzaj wsparcia N Częstość % 

% skumulowany 

(połączone 

odpowiedzi „stale” i 

„od czasu do czasu”) 

Finansowe 

Stale 31 58,5% 

71,7% Od czasu do czasu 7 13,2% 

Wcale 15 28,3% 

Medialne/promocyjne 

Stale 2 3,8% 

28,3% Od czasu do czasu 13 24,5% 

Wcale 38 71,7% 

Lokalowe (udostępnienie 

lokali) 

Stale 9 17,0% 

28,3% Od czasu do czasu 6 11,3% 

Wcale 38 71,7% 

Kadrowe 

Stale 2 3,8% 

13,2% Od czasu do czasu 5 9,4% 

Wcale 46 86,8% 

Lokalowe (remonty) 

Stale 1 1,9% 

13,2% Od czasu do czasu 6 11,3% 

Wcale 46 86,8% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

W wyniku otrzymanego wsparcia 58,8% badanych podmiotów odnotowuje poprawę swojej 

sytuacji. Wsparcie takie jednak nie ma wpływu na 17,6% PES, a w przypadku 23,5% trudno 

jest określić rolę wsparcia na kondycję finansową podmiotu. 

TABELA 44. POPRAWA SYTUACJI PES W WYNIKU OTRZYMANEGO WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO. (N=34) 

 N % 
% 

skumulowany 

Zdecydowanie tak 6 17,6% 
58,8% 

Raczej tak 14 41,2% 

Trudno określić 8 23,5%  23,5% 

Raczej nie 1 2,9% 
17,6% 

Zdecydowanie nie 5 14,7% 

Razem 34 100,0% 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Przyczyną tego, że wsparcie zewnętrzne nie wpływa na kondycje wszystkich badanych 

podmiotów jest jego niewystarczająca wysokość.  Pozwala ono zaspokoić potrzeby czterech na 

dziesięć z nich, ale dla podobnej liczby podmiotów nie jest wystarczające. 
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TABELA 45. POZIOM WSPARCIA A ZASPOKOJENIE FAKTYCZNYCH POTRZEB PES. (N=34) 

Opinie N % % skumulowany 

Zdecydowanie tak 2 5,9% 
41,2% 

Raczej tak 12 35,3% 

Raczej nie 10 29,4% 
38,2% 

Zdecydowanie nie 3 8,8% 

Trudno określić 7 20,6%  20,6% 

Razem 34 100,0% 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Zdecydowana większość badanych podmiotów ekonomii społecznej wykorzystuje całą kwotę 

wsparcia. Nie wykorzystuje jej jednak co dziesiąty z nich. 

TABELA 46. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO PRZEZ PES. (N=34) 

Opinie N % 

Tak 30 88,2% 

Nie 4 11,8% 

Razem 34 100,0% 

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Rozwój ekonomii społecznej można określić m.in. przez liczbę funkcjonujących podmiotów  

w tym sektorze. Na pytanie o to, czy liczba podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim spada, wzrasta czy nie zmienia się, nieco ponad połowa respondentów pogłębionego 

wywiadu kwestionariuszowego odpowiedziała, że zwiększa się. Zdaniem 43,4% - nie zmienia 

się, a jedynie 5,7% przedstawicieli badanych podmiotów uważa, że liczba takich podmiotów 

maleje.  

TABELA 47. OPINIA NA TEMAT WZROSTU/SPADKU LICZBY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W PODLASKIEM. 
(N=53) 

Opinie N % 

Zwiększa się 27 50,9% 

Nie zmienia się 23 43,4% 

Maleje 3 5,7% 

Razem 53 100,0% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Czynnikami, jakie mogłyby wpłynąć na rozwój ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim (zdaniem przedstawicieli podmiotów, którzy odpowiadali na pytania pogłębionego 

wywiadu kwestionariuszowego) są przede wszystkim: zwiększenie wsparcia, zacieśnianie 

współpracy z instytucjami publicznymi, zacieśnianie współpracy ze sferą biznesu oraz 

kampania informacyjna w mediach regionalnych i lokalnych. Oprócz tego, dziewięciu 
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respondentów wskazało jeszcze inne czynniki. Są to przede wszystkim „szkolenia dla personelu 

w zakresie pozyskiwania środków” oraz „szkolenia dotyczące zarządzania organizacjami”47.  

TABELA 48. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PES W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. (N=53) 

Czynniki N % 

Zwiększenie wsparcia 53 100,0% 

Zacieśnianie współpracy z instytucjami publicznymi 49 92,5% 

Zacieśnianie współpracy ze sferą biznesu 46 86,8% 

Kampania informacyjna w mediach lokalnych i regionalnych 45 84,9% 

Inne czynniki 9 17,0% 
* Wielokrotne odpowiedzi;  

Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Kapitał społeczny, czyli aktywność mieszkańców i działania oparte na zaufaniu do innych osób 

i instytucji jest jednym z czynników warunkujących jakość życia. Podmioty ekonomii 

społecznej poprzez szereg funkcji, takich jak integracja społeczna, wsparcie osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji, aktywizacja zawodowa, społeczna i kulturalna, mogą taki 

kapitał budować. W badaniu, 45,3% (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) 

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim potwierdziło, że 

tworzą one i umacniają skutecznie kapitał społeczny oparty na zaufaniu, solidarności  

i zaangażowaniu. Ponad połowa badanych nie miała zdania na ten temat. Natomiast jedynie 

3,8% respondentów zaprzeczyło wpływowi sektora ekonomii społecznej na tworzenie się 

kapitału społecznego w województwie. 

TABELA 49. OPINIA PRZEDSTAWICIELI PES NA TEMAT UMACNIANIA PRZEZ TE ORGANIZACJE W WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM KAPITAŁU SPOŁĘCZNEGO OPARTEGO NA ZAUFANIU, SOLIDARNOŚCI I ZAANGAŻOWANIU. (N=53) 

Opinie N % % skumulowany 

Trudno określić 27 50,9% 50,9% 

Zdecydowanie tak 11 20,8% 
45,3% 

Raczej tak 13 24,5% 

Raczej nie 2 3,8% 
 3,8% 

Zdecydowanie nie 0 0,0% 

Razem 53 100,0% 100,0% 
Źródło danych: Pogłębione badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim  

Wśród uzasadnień, co do wpływu podmiotów ekonomii społecznej na tworzenie i umacniane 

się kapitału społecznego badani pogłębionym kwestionariuszem wywiadu przedstawiciele 

podmiotów najczęściej wskazywali na: 

o „Integrację osób wykluczonych społecznie”; 

o „Aktywizację zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy”; 

o „Budowanie zaufania poprzez często bezinteresowną działalność”; 

                                                           
47 Pełne zestawienia, patrz aneks, tabela 64. 
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o „Usamodzielnianie osób niesamodzielnych”. 

 

Zdaniem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, tworzą one kapitał społeczny, który 

wraz z rozwojem ma coraz większe oddziaływanie na społeczeństwo. 

Powyższy rozdział miał na celu zdiagnozowanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim. Należy uznać, że na podstawie analizy sytuacji ponad połowy 

podmiotów w województwie, kondycja ta jest dobra. W świetle autodeklaracji 2/3 podmiotów 

uzyskało już samodzielność finansową. Inne wskaźniki pokazują, że odsetek ten jest jeszcze 

wyższy. Na dobrą kondycję mają wpływ takie czynniki, jak: dobre zarządzanie podmiotami, 

bardzo dobre relacje wewnątrz podmiotów oraz relacje pomiędzy podmiotami ekonomii 

społecznej a podmiotami i instytucjami zewnętrznymi. Podmioty ekonomii społecznej działając 

lokalnie realizują wiele funkcji niezbędnych dla: adaptacji i integracji grup defaworyzowanych, 

zapewnienia zatrudnienia oraz możliwości zdobycia kwalifikacji przez osoby długotrwale 

bezrobotne lub nieposiadające właściwych kwalifikacji. Przedstawiciele tego sektora w swojej 

działalności często napotykają na problemy i bariery, które w doskonały sposób rozwiązują. 

Szczegółową diagnozą barier i problemów, które uniemożliwiły niektórym podmiotom 

ekonomii społecznej dalsze działanie będzie kolejny rozdział niniejszego opracowania. 
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3.4. Przyczyny zamykania/zawieszania PES w województwie podlaskim – analiza 

jakościowa IDI 

W tej części raportu opisano główne przyczyny zamykania i/lub zawieszania podmiotów 

ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Informacje pozyskano w ramach 

realizacji badania jakościowego z 15 przedstawicielami PES, które zamknęły lub zawiesiły 

działalność w województwie podlaskim. Dominującą grupę stanowiły osoby pracujące  

w spółdzielniach socjalnych. W badaniu wzięło udział po jednym przedstawicielu KIS i CIS.  

Zasadniczym celem wywiadów pogłębionych była weryfikacja powodów zaprzestania 

działalności podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy badania wskazali wiele różnych 

czynników, które uniemożliwiły dalsze prowadzenie działalności. Główne trudności można 

podzielić na problemy wynikające z wewnętrznej działalności i będące przyczyną 

oddziaływania czynników zewnętrznych. Przyczyny zaprezentowano w poniższej tabeli. 

TABELA 50. PRZYCZYNY ZAMYKANIA/ZAWIESZANIA PES W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. (N=15) 

Problemy wewnętrzne 

Problem Uszczegółowienie problemu 

Nieumiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem 

 

o Konieczność organizacji pracy zespołu 

o Konieczność załatwiania formalności 

o Konieczność pozyskiwania zleceń 

o Brak doświadczenia w zarządzaniu  

o Brak znajomości przepisów 

Brak konkurencyjności PES o Konieczność zdobycia i utrzymania pozycji 

konkurencyjnej na rynku 

o Konieczność ciągłego rozwoju podmiotu 

o Konieczność monitorowania konkurencji 

o Brak odpowiedniego doświadczenia oraz brak 

możliwości jego pozyskania  

o Nieodpowiednia reklama i marketing 

o Niedopasowanie oferty do potrzeb rynku 

Problemy finansowe o Koszty przewyższające przychody  

o Brak rentowności PES 

o Zachęta finansowa głównym powodem 

zakładania PES 

Problemy kadrowe o Brak odpowiedniego przygotowania do 

podejmowania działalności zawodowej 

o Nieodpowiednie przygotowanie do integracji 

społecznej  

o Konflikty między współpracownikami 

o Brak motywacji  

o Zniechęcenie niepowodzeniami 
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Problemy zewnętrzne 

Problem Uszczegółowienie problemu 

Problemy finansowe o Nieefektywne dofinansowanie – koncentracja 

wsparcia na tworzeniu nowych podmiotów  

o Zakończenie finansowania zewnętrznego 

Konkurencja o Duża konkurencja w branżach, w których 

działają PES 

Brak świadomości społeczeństwa odnośnie 

działalności podmiotów ekonomii społecznej 

o Negatywne skojarzenia  

o Brak wiedzy na temat zasad działania PES 

Brak wsparcia zewnętrznego o Nieprzychylność samorządów lokalnych do 

zlecania zadań  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań IDI. 

Do problemów wewnętrznych zaliczyć można brak odpowiedniego zarządzania 

przedsiębiorstwem. Należy podkreślić, że w tym przypadku mowa o spółdzielniach socjalnych. 

Podmioty te muszą mierzyć się z wyzwaniami takimi, jak inne przedsiębiorstwa, w tym  

z: odpowiednią organizacją pracy zespołu, pozyskiwaniem zleceń, załatwianiem wielu 

formalności. Obowiązki te spadają zazwyczaj na osobę zarządzającą. W wielu przypadkach, 

brak doświadczenia tej osoby oraz nieposiadanie odpowiednich umiejętności zarządczych 

powodują konieczność zamknięcia podmiotu.  Jak twierdzą respondenci, można było by tego 

uniknąć, gdyby posiadali oni szerszą wiedzę o zarządzaniu, bądź mogli korzystać  

z bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia zewnętrznego.  

„Nie jesteśmy specjalistami z zakresu kreowania biznesu, a posiadamy jedynie wstępną wiedzę. 

Wiem, że wszystko przychodzi z czasem i należy się uczyć na własnych błędach. Brakowało mi 

jednak wsparcia kogoś doświadczonego. Kogoś lub nawet instytucji, która by nas pokierowała 

lub chociaż sprawdziła czy wszystko u nas idzie we właściwym kierunku. Nami tak naprawdę 

nikt się nie interesował”.  

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Przyczyn było wiele. Są to wypadkowe wszystkich po trochu. Przede wszystkim wina leży po 

stronie osób zarządzających całym zakładem. Niewłaściwa bądź zbyt skromna wiedza na temat 

zarządzania, odmienne zdanie dotyczące realizacji poszczególnych zadań oraz luki prawne 

uniemożliwiające zarabianie pieniędzy”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Uważam, że to trochę moja wina. Chciałem stworzyć firmę w miejscu, w którym było to 

niemożliwe. U nas mieszka może z 200 ludzi, z czego połowa to biedaki. I komu ja miałem coś 
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świadczyć? Poza tym wie Pan, są inne firmy, które mają już swoich stałych odbiorców. No  

i druga sprawa ja się kompletnie nie znam na prowadzeniu firmy”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Bo to chyba tej charyzmy mu brakowało [red. prezesowi], nie miał takiej żyłki. I przez to, 

całość się jakoś tak rozłaziła. Nie było ducha, takiego poczucia że coś się dzieje dobrego, że 

wreszcie coś osiągniemy, a nie tylko, no nie było powera (…)”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„No był [red. prezes], ale nie wiem czy takie dowodzenie to miał we krwi. On dobry był,  

a czasem z ludźmi nie można być za dobrym. To on powinien był ryknąć, ustawić wszystko, 

szukać pracy. No i niby jakoś tak to ogarniał po swojemu, ale to coś za mało”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„To od razu nie było tak jak miało być, ale myślałem że może się coś rozwinie, ale coraz gorzej 

było, jeszcze ludziom płacić, wie Pani jak to jest. Ja miałem się w końcu z tego dołku otrząsnąć, 

a przyszło mi się z tym użerać i ludzie, bo wie Pani, jak to z ludźmi, nie… z ludźmi to ciężko, 

jeden chce, inny nie chce, nie było komu robić, szukać zleceń, a wypłaty to każdy chce”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Większość badanych spółdzielni socjalnych działała w branżach, które charakteryzują się 

niskimi kosztami wejścia na rynek, np. prace porządkowe, budowlane, opiekuńcze czy 

gastronomiczne, co z kolei powoduje dużą konkurencję. Duża konkurencja, w połączeniu  

z brakiem odpowiedniego doświadczenia biznesowego, niejednokrotnie zmuszała 

przedsiębiorców do zakończenia działalności.   

 „No ja mam tu na myśli trochę niedopasowanie naszej oferty też do potrzeb rynku. My 

zajmowaliśmy się usługami sprzątającymi, trochę remontowaliśmy, jakieś trawniki, 

odśnieżanie i inne takie drobne rzeczy. Myślę, że się powinniśmy skupić na jednej rzeczy i ją od 

„A do Z” proponować klientom, a nie się rozdrabniać”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

 „Ja nie mówię, że to w ogóle nie ma sensu. Ja tylko myślę, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby 

trafić w odpowiednim momencie, na odpowiednich ludzi, z dobrym produktem, na dobry 

rynek”.  
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(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Trochę dostaliśmy po znajomości [red. zleceń], jakieś drobne sprawy też nam gmina zleciła, 

jakoś tak powoli powoli, ale często to było tak, że inne firmy nam sprzed nosa te fajniejsze fuchy 

zabierały. Już nie mówię o jakimś przetargu, konkursie, bo tam nie mieliśmy szans”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„(…) nie mogliśmy doświadczenia przedstawić. W przetargach to trzeba mieć wszystko ładnie 

udokumentowane. A jak się zaczyna, to brakuje przecież tego doświadczenia, a jak się nie ma 

dobrych zleceń to i tego doświadczenia nie mieliśmy gdzie narobić, żeby potem móc się ładnie 

na przetargu zaprezentować i żeby z innymi firmami mieć jakieś szanse. Bo tak to widzi Pani, 

co, skąd to nabrać? Kto mi papiery załatwi? To musi być wszystko formalnie”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Tylko zapomniał wspomnieć, że wymagane jest praktycznie na każdym kroku 

udokumentowane doświadczenie. Panie, skąd to wziąć, skoro wszędzie trzeba je mieć? (…) 

Czyli zamówienia publiczne odpadały, ludzie prywatni bali się czegokolwiek zlecać z powodu 

obawy o nie wiem, kradzieże, niską jakość usług bądź inne bzdety”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Bardzo ważnym czynnikiem, sygnalizowanym przez respondentów badania jakościowego, 

mającym bezpośredni wpływ na rozpad PES były problemy z dobraniem odpowiedniej kadry. 

Osoby, pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, często mają problem  

z właściwym wykonywaniem obowiązków zawodowych. Wśród współpracowników dochodzi 

też do konfliktów prywatnych. Respondenci podkreślali, że współpraca opierała się na relacjach 

z obcymi sobie osobami, które pochodzą z różnych środowisk, mają różne poglądy, priorytety 

oraz zamiary. Zdarzało się, że nie zważając na rentowność danej jednostki, wszelkie działania 

wykonywali mając w zamiarze wyłącznie chęć własnego zysku lub innych korzyści 

materialnych, uzyskanych kosztem całej organizacji. 

„Problemy były od początku. I to poważne problemy z ludźmi. Zatrudnialiśmy osoby  

z marginesu, które często nie nadawały się do najprostszych prac. Nie byli w stanie wypracować 

żadnych profitów dla ogółu, a płacić im trzeba było. Nie przychodzili do robót, zdarzało się, że 

kradli…(…), a zresztą każdy kto zobaczył, że można coś zarobić to brał do kieszeni”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 
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„No przecież jak oni do tej 50-tki nie umieli sobie znaleźć zajęcia stałego, żeby normalnie żyć 

uczciwie, to jak oni teraz mają nagle jakąś działalność prowadzić, dogadać się? To jest trochę 

chyba głupie, że pięć osób”.  

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„No więc jak co do czego przyszło, to się zaczęły jakieś konflikty, Darusie to chcieli tylko dla 

siebie brać. Jak się tylko zlecenia zaczęły, to każdy chciał coś więcej zarobić, wiec zaczęli 

krętactwa wyrabiać”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Cieszy mnie to, że Ci ludzie wyszli z ciężkiej sytuacji, ale nie docenili tego co dla nich 

zrobiliśmy. I finalnie co? Odeszli do miejsc, w których płacili lepiej. Niby taka idea naszej 

jednostki była, ale co my mogliśmy zrobić z naszymi zleceniami? Nie mieliśmy pracowników. 

Nieuczciwe było to, że odchodzili oni z dnia na dzień bez słowa. Nie mieliśmy szansy na 

zastępstwo. Zlecenia były, ale komu robić? I tu powstały problemy”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

„Tylko niech Pan sam powie, jak? Skąd wziąć ludzi z odpowiednich środowisk, którzy pracują, 

nie kradną, nie piją i są biedni? Czy tacy ludzie istnieją?”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

 „(…) nasi współpracownicy bardzo chętnie wynosili materiały do produkcji lub narzędzia na 

zewnątrz i dziwnym trafem już nigdy nie wróciły. Zdarzało się, że pracownicy wykonywali swoje 

lewizny dla sąsiada, czy przyjaciół kosztem pracy zakładu, a wynagrodzenie pobierali do 

kieszeni”.  

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Ciężko nam się współpracowało, część osób chciała iść w handel, produkcję, część w usługi, 

część w ogóle nie miała swojego zdania i tak to wszystko się podzieliło i suma sumarum upadło. 

Teraz trudno o dobrych współpracowników, szczególnie wywodzących się z takich środowisk”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

„Ja myślę, że trochę trudno się dogadać w takiej liczbie osób, w takiej grupie. Jak tak sobie 

myślę, jakbym miał jakąś firmę prowadzić, jakiś biznes, czy cokolwiek, to chyba bym się skusił 

na tylko maksymalnie jednego wspólnika i to by musiała być jakaś zaufana osoba (…) Trzeba 
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sobie zdawać sprawę, że po pierwsze już samo uzbieranie tych pięciu osób to jest ciężko.  U nas 

się udało nawet siedem. Ale później jak to zrobić żeby ten zespół działał? Jak tu wzbudzić 

wzajemne zaufanie? My się trochę tylko znaliśmy (…)”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Często, powodem zamknięcia działalności było zniechęcenie się brakiem powodzenia 

przedsięwzięcia i brak motywacji do przezwyciężenia przeszkód. 

„Pani myśli, że mi się chciało cały czas tak o wszystko zabiegać, myśleć, kombinować? Jeszcze 

pozostałych namawiać, bo im się nie chciało. W końcu ja też muszę jakoś żyć z czegoś, to tam 

się coś trafiło, tu się coś trafiło, i w końcu tak to zostawiłem, i już”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Co oni naopowiadali – że będzie fajnie, chodź, dostaniesz pieniądze, będziemy ci pomagać, 

będziemy cię wspierać. I co? Pieniądze się skończyły, oni przestali się interesować, nawet nie 

chciało się im odebrać telefonu, a ja co miałem zrobić? Ja nic nie musiałem (…)”.  

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Do głównych powodów zamknięcia sporej części organizacji zaliczyć należy brak rentowności 

podejmowanych działań. Celem znacznej części podmiotów ekonomii społecznej (w tym 

spółdzielni socjalnych) jest wypracowanie zysku. Niejednokrotnie, utrata płynności 

finansowej, była przyczyną likwidacji wielu przedsiębiorstw społecznych. 

„Nasza instytucja, pomimo początkowych sukcesów stała się nierentowna. Można powiedzieć, 

że straciliśmy płynność finansową, czego rezultatem było zakończenie działania”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„W ogólnym zestawieniu, zakład był nierentowny i jak każda firma działająca na rynku został 

zlikwidowany. Po prostu, bankructwo. Nie było pieniędzy na pensje, opłacenie tych ogromnych 

podatków z ubezpieczeniem na czele”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

„U nas też tak było, w pewnym momencie bilans pokazywał, że strat robiło się coraz więcej, 

przychody topniały i trzeba było zrobić rachunek sumienia. Biznes przestał się opłacać, więc 

trzeba podjąć męską decyzję i spakować się”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 
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„Nie ma sensu kontynuować czegoś, jeżeli nie osiąga się zysku. Bo my to wszystko przecież 

robiliśmy dla pieniędzy, żeby nie było wątpliwości”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Przyczyna? No po prostu trochę się rozczarowałem, bo to nie było to, o czym nam mówiono, 

nie było zysków na tyle żeby z tego wyjść nad kreską”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„M: Proszę powiedzieć dlaczego zaprzestał Pan prowadzenia spółdzielni? 

R: To tak jak już mówiłem wcześniej, brak opłacalności. 

M: Czy to jedyny powód zamknięcia? 

R: Tak, nie miałem z tego dochodów i zamknąłem. Zresztą co tu dużo mówić, ja się nie będę 

powtarzał. To jedyny powód, ok?”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Koniec był spowodowany bankructwem, co tu dużo mówić. Nie było pracy, ludzie nadstawiali 

łapska po pieniądze a skąd je brać? No i co, po tym obowiązkowym czasie zamknąłem. Kasa 

miała się zgadzać i coś tam dostałem, ale na ile to wystarczyło sam Pan widzi. Także miało być 

pięknie a wyszło jak zwykle”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Do problemów zewnętrznych należy zaliczyć brak odpowiedniego wsparcia finansowego. 

Dotychczasowe wsparcie finansowe skupia się w zasadniczej mierze na tworzeniu nowych 

podmiotów ekonomii społecznej (dotyczy głównie spółdzielni socjalnych). W późniejszej fazie 

działania, kiedy podmioty nie są jeszcze autonomiczne finansowo, nie mogą pozyskać 

finansowania, co często prowadzi do zamknięcia działalności. Niejednokrotnie, wizja 

pozyskania wsparcia finansowego na założenie działalności, była głównym powodem do 

otwarcia podmiotu, po zakończeniu wymaganego okresu, zarządzający nie potrafili utrzymać 

działalności. 

„Trochę też się skusiliśmy na te pieniążki na początek, no i dobrze, bo opłaty też trzeba przecież, 

a na początku to nie zarabialiśmy nie wiadomo ile (…)”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„W pośredniku kobieta powiedziała mi, że można pracować na własny rachunek i dała jakieś 

papiery i numery. Mówiła, że można na tym dobrze zarobić i dostać forsę na start. Wymieniała 
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kwoty, to mówię, że pewnie to jest ten moment. No to mówię: wchodzę w to (…) Ale wiadomo, 

to tylko, żeby dostać forsę i coś rozkręcić. Miałem kilka pomysłów, ale skończyło się na 

drobnych usługach w okolicy, w sumie to po znajomych”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Dlatego uważam, że nie każdy kto tylko się zgłosi powinien od razu otwierać spółdzielnie. 

Jakaś selekcja powinna mieć miejsce. Z tego co wiem to dają każdemu. Skoro ktoś taki jak ja,  

a wspominałem, że nie mam żadnych kwalifikacji zawodowych, dostał, to to już jest dziwne. 

Powinna być jakaś selekcja i tyle”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Nie dawać kasy każdemu, czyli prowadzić jakąś selekcję osób, którym faktycznie może się 

udać. To pierwsze. Jak wytypują ludzi, którzy się nadają, mają jakieś sensowne pomysły to 

zaproponować jakieś szkolenia, ale sensowne, takie, żeby ktoś się mógł czegoś nauczyć. No  

i pomóc w utrzymaniu tego biznesu. Trzeba się nauczyć na własnych błędach, w czasie tej nauki 

urząd powinien pomagać, szczególnie finansowo. Jednorazowe wsparcie mija się z celem”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Wolelibyśmy aby wsparcie udzielone było ratalnie, wypłacane na konkretne cele, a nie – 

macie kupę pieniędzy i róbcie co chcecie, byle szybko. To troszkę bez sensu i nielogiczne ze 

strony urzędników, natomiast ponoć takie były przepisy i oni nie mogli nic innego powiedzieć”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

W przypadku podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne, finansowanie zewnętrzne 

umożliwiło prowadzenie działalności określonej w programie. Po zakończeniu finansowania  

i wypełnieniu wszystkich założeń programu, zakończono działalność podmiotu. 

„U nas to nie było żadnych problemów czy tam jakiś zakłóceń. Bo założenie klubu wynikało 

bezpośrednio z projektu który realizowaliśmy z funduszu unijnego POKL-u, z Promocji 

Integracji Społecznej 7.2.1 (…). Toteż w ramach tego podmiotu otrzymaliśmy pieniądze na 

prowadzenie szkoleń i warsztatów i je zrealizowaliśmy. Fundacja dalej pracuje, ale ten klub to 

nie, mogę powiedzieć, że po prostu skończył się projekt  i już nie jest on dłużej potrzebny”. 

(Kobieta, przedstawicielka KIS) 

„Nie było, takiej potrzeby, my mieliśmy klub jako narzędzie, do realizacji programu (…). Raczej 

to było optymalne rozwiązanie i z niego skorzystaliśmy”. 
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(Kobieta, przedstawicielka KIS) 

Innym powodem wynikającym z otoczenia ekonomii społecznej jest brak odpowiedniego 

wsparcia ze strony instytucji wspierających, urzędów i samorządów lokalnych. 

„Poza tym brak wsparcia ze strony urzędników. Nikt się nami nie interesował pomimo 

zgłaszanych wielokrotnie potrzeb z naszej strony. Doradztwo, itp. nie istniało”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

„Kilka razy dzwoniłem tam [red. do gminy], żeby się dopytać czy mogą coś nam zlecić.  

Chciałem się wszystkim jakoś tak przedstawić, że jesteśmy, że chętni do pracy i że istniejemy. 

Ale raz to mnie poprzełączali z dziesięć razy, od jednego płota to drugiego (…) i nic z tego nie 

wyszło”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„(…) oni [red. ROPS] tylko chcą i chcą, ja w to już nie wierzę, bo mi nikt nigdy nic nie pomógł”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Problemy dotyczyły przede wszystkim aspektów prawnych. Jak mieliśmy wsparcie ze strony 

instytucji zewnętrznej, to nie było problemu z ustalaniem co możemy, a co nie. Dowiadywaliśmy 

się na bieżąco jakie dokumenty do jakich postępowań powinniśmy składać. Pomoc 

zewnętrznego doradztwa była nieoceniona”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

„My chcielibyśmy wszystko załatwić od razu, uzyskać informacje np. przez telefon. A tu nie, nie 

dało się. „Proszę napisać pismo, czy też maila i czekać na odpowiedź” – czasami tygodniami. 

To jest irytujące. Instytucje wspomagające, chyba OWES-y się to nazywało, fajnie działały jako 

doradca, ale to wszystko. Ponoć istniały możliwości uzyskania jakiegoś finansowania, ale 

uważam, że to fikcja. Nie dało się również nic załatwić od ręki. Rozumiem przepisy przepisami, 

ale jak mieliśmy konkurować na rynku, skoro słynna europejska formalizacja wszystkiego 

zajmowała czas? Uważam, że powinniśmy, jako ideologiczna instytucja, być faworyzowani,  

a tak serio to było odwrotnie. Zamiast pracować, szukać klientów, to trzeba było pilnować 

papierów, czy wszystko na pewno się zgadza (…)”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 
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„Żeby to działało, to ktoś powinien to kontrolować. Sprawdzać jak się nam wiedzie, czy mamy 

problemy i czegoś nie potrzebujemy. A urzędnicy zrobili swoje na „odwal się”, plan wypełniony 

i radźcie sobie. A skąd ja niby miałem czerpać informacje na ten temat? (…) System jest zły bo 

nie zakłada zainteresowania ludźmi a jedynie wypełnianie zakładanych wyników”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Widzi Pan, podejście ludzi, którzy w teorii mieli pomagać, było tylko wynikowe. Otworzyli 

PES więc zadanie wykonane. Niech sobie później radzą sami. Co nas to obchodzi?”. 

(Kobieta, przedstawicielka spółdzielni socjalnej) 

Dużym utrudnieniem dla podmiotów ekonomii społecznej jest niska świadomość społeczna 

dotycząca zasad ich funkcjonowania. Niejednokrotnie przedstawiciele PES zmuszeni byli do 

wyjaśniania podstaw działalności swoich przedsiębiorstw, co nie wpływało pozytywnie na chęć 

kontynuowania działalności. 

„W Polsce, a szczególnie u nas, coś co jest socjalne jest kojarzone negatywnie. Z niższą 

jakością, brakiem wiarygodności, solidności itp.”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„(…) A tymczasem nikt nie wie w Polsce, co to jest spółdzielnia socjalna. Ja mam podpisywać 

umowy i się tłumaczyć co to za dziwny twór, mówić że działamy legalnie, mamy prawo do 

prowadzenia interesów, a nasza działalność jest również „społeczna”. No sorry, ale kto w to 

wierzy? Każdy kontrahent wie, że robimy to dla kasy no i ma racje. To rząd, urzędnicy i inne 

Państwowe twory mają obowiązek poinformować ludzi czemu to wszystko służy. Powinni byli 

to zrobić zanim ta cała ekonomia była wdrożona”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„My przecież tak naprawdę działamy jak normalna firma a traktowani jesteśmy jak jakiś drugi 

sort. Również ludzie nie wiedzą, nie mają świadomości czym my jesteśmy. Myślą, że zbieraniną 

nieudaczników, którym nie warto zlecać zadań. Boją się bo nie wiedzą. Mamy gorzej od innych 

firm. Przynajmniej w regionie, w którym pracowaliśmy”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Działalność konkurencji to aspekt, na który przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej 

nie mieli bezpośredniego wpływu. Duże nasilenie firm o podobnym zakresie usług i produktów 
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to jeden z ważniejszych czynników, mających wpływ na to, że wiele podmiotów ekonomii 

społecznej zamknęło swoją działalność. 

„Nie ma co dużo opowiadać, myślę, że nie daliśmy rady po prostu utrzymać się na rynku, 

ponieważ nie wytrzymaliśmy konkurencji, mieliśmy coraz mniej pracy, a więcej konkurentów  

i przestało się to opłacać. I tyle”. 

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„(…) ale później się okazało, że musimy stawiać czoła takim samym problemom, jak wszyscy 

inni przedsiębiorcy (…). W pewnym momencie pojawił się konkurencyjny lokal blisko naszego, 

ludzie coraz rzadziej przychodzili. My już musieliśmy coraz bardziej oszczędzać, co odbyło się 

niestety kosztem oferty”.  

(Mężczyzna, przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Zaproponowany podział przyczyn zamykania PES na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, 

odzwierciedla podział respondentów na tych, którzy nie poradzili sobie z utrzymaniem 

podmiotu z przyczyn od nich niezależnych oraz tych, którzy niepowodzenia projektu mogą 

upatrywać we własnych działaniach lub braku podejmowania starań o utrzymanie podmiotu. 

W trakcie funkcjonowania organizacji, przedstawiciele PES nie poszukiwali sposobów na 

rozwiązanie bieżących problemów i trudności, lub robili to bardzo rzadko i nieefektywnie. 

Respondenci nie znali oferty instytucji wspierających. Na temat współpracy z podmiotami 

administracji publicznej wyrażali się z dystansem. Niezależnie od tego, z jakiego powodu 

zamknięto działalność, cechą wspólną respondentów zdaje się być niewielkie zainteresowanie 

ponownym uruchomieniem podmiotu ekonomii społecznej (dotyczy spółdzielni socjalnych). 
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3.5.Możliwości wsparcia PES w województwie podlaskim – analiza jakościowa (triada 

niehomogeniczna) 

Ostatnią metodą badawczą wykorzystaną w ramach badania „Kondycja sektora ekonomii 

społecznej w województwie podlaskim” była triada niehomogeniczna, czyli wywiad grupowy 

z trzema uczestnikami, prowadzony przez moderatora. Spotkanie odbyło się Białymstoku,  

a zaproszonymi gośćmi byli: przedstawiciel instytucji wspierającej, przedstawiciel 

administracji oraz prezes spółdzielni socjalnej z Białegostoku. Celem wywiadu była 

konfrontacja opinii osób reprezentujących trzy różne podmioty na temat możliwości wsparcia 

ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie podzielone zostało na bloki tematyczne: 

 Perspektywy rozwoju sektora PES w województwie podlaskim; 

 Determinanty rozwoju sektora ES w województwie podlaskim; 

 Bariery rozwoju sektora ES w województwie podlaskim; 

 Stopień przygotowania PES do aplikowania o środki zewnętrzne; 

 Stopień przygotowania instytucji do współpracy w ramach sektora ES; 

 Motywy zaangażowania poszczególnych osób w działania III sektora; 

 Czy PES tworzą i umacniają skutecznie kapitał społeczny? 

 Przejrzystość procedur przyznawania dotacji/grantów na działania PES; 

 Poziom zasobów finansowych i osobowych PES; 

 Sytuacja finansowo-organizacyjna PES; 

 Obszary skutecznych i nieskutecznych działań PES. 

Najważniejszą rzeczą, aby określić w którą stronę powinien rozwijać się sektor ekonomii 

społecznej, jest wskazanie, w jakiej fazie rozwoju znajduje się on obecnie: 

 „(…) w ogóle zadajmy sobie pytanie, jak wygląda dzisiaj rozwój podmiotów w stosunku do 

prawie dziesięciu lat. Bo w podlaskim od 2007 roku mówi się już o roku ekonomii społecznej. 

Wtedy, kiedy ruszono, kiedy ruszył program Kapitał Ludzki. I dzisiaj powinniśmy się 

zastanowić, zanalizować perspektywę dziesięcioletnią. Jak do tej pory został rozwinięty sektor? 

I tutaj dobrze byłoby zrobić analizę osiągniętych wskaźników, tego jak pracowały OWES-y do 

tej pory. Zobaczyć jak jesteśmy rozwinięci i dopiero się zastanowić jak powinniśmy się rozwijać 

dalej”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

 

Respondenci odnieśli się do tematu rozwoju sektora PES w województwie podlaskim, 

wskazując, że aby ekonomia społeczna mogła się skutecznie rozwijać potrzebne jest 

wyznaczenie zakresu rozwoju, osiągalnych celów oraz mierzalnych wskaźników:  
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„Tylko też pytanie jaki chcemy osiągnąć ten rozwój? Do jakiego momentu chcemy dążyć? Bo 

dla innych to już jest rozwój osiągnięty, a dla innych nie, więc tutaj trzeba byłoby się 

zastanowić. Czy zostały określone też, na przykład przez ROPS, perspektywy rozwoju? Ale do 

jakiego momentu, jaką postawimy sobie granicę, tak, żebyśmy wiedzieli mówiąc o rozwoju też 

chcemy wiedzieć do jakiego, jaki cel jest tego? (…) ROPS przecież tworzy strategię ekonomii 

społecznej, (…) no tam powinny być określone jakieś cele, z tym, że one powinny być jakieś 

mierzalne, osiągalne”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

Respondenci wskazali na wiele determinantów rozwoju PES w województwie podlaskim. 

Najważniejsza jest wielowymiarowa współpraca wszystkich uczestników rynku, w tym 

administracji, biznesu oraz trzeciego sektora, który ma ogromny potencjał:  

„Rozwój ekonomii społecznej będzie działał, jeżeli będziemy współpracować w trzech 

sektorach: biznesu, trzeciego sektora, organizacji podmiotów ekonomii społecznej  

i administracji. Jeżeli nie będzie dobrej współpracy w tych trzech sektorach, to rozwoju nie 

będzie. Albo będzie ograniczony”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

„Tak, współpraca z biznesem. Też pokazanie biznesowi, że jesteśmy konkurencją na rynku, bo 

to jest działalność gospodarcza, ale też możemy współpracować. Bo przedsiębiorstwo 

niespełniające wymogów klauzuli społecznej, nie może przystąpić do przetargu, nie nawiązując 

współpracy na przykład z jakimś przedsiębiorstwem społecznym. To tutaj powinna być 

współpraca. Sektor administracji publicznej, biznes i to na to powinien być bardzo duży nacisk 

kładziony… Aniołowie biznesu - osoby, które niekoniecznie będą, tak jak w biznesie 

gospodarczym wspierały finansowo - chociaż mogłyby. Ale też, żeby wspierały 

doświadczeniem, wiedzą, wsparciem”.  

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 
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RYSUNEK 9. MODELOWY SCHEMAT WSPÓŁPRACY WARUNKUJĄCY ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. (N=3) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie triady niehomogenicznej. 

Aby w województwie podlaskim powstawały nowe podmioty ekonomii społecznej, a te, które 

już funkcjonują, mogły się utrzymać na rynku i stać się bardziej konkurencyjne, niezbędne jest 

zaangażowanie lokalnych władz. Ich roli we wspieraniu PES upatruje się poprzez, np.: zlecanie 

zadań publicznych, zachęcanie mieszkańców do angażowania się w inicjatywy sektora ES, 

uświadamianie lokalnych społeczności na temat PES:  

„Też mam takie poczucie, że dobrym klimatem do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, czy 

ZAZ-ów, czy CIS-ów, KIS-ów, czy spółdzielni socjalnej, jest dobra współpraca z administracją 

publiczną. Czyli na poziomie gmin. Żeby to burmistrzowie mieli określone jak chcą, żeby to  

u nich w gminie wyglądało. Bo zlecanie zadań publicznych dla spółdzielni na poziomie gmin 

się odbywa, we wsiach, w miasteczkach i to tutaj nie wiem, czy nie powinniśmy popracować 

nad administracją publiczną w danym rejonie”. 

(przedstawiciel administracji) 

 

„(…) jeżeli nie będzie przychylności lokalnej władzy, no to te organizacje i zarówno 

organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa społeczne, nie będą miały 

możliwości rozwoju. Bo zawsze będą przegrywały ze spółkami cywilnymi, przedsiębiorstwami 

działającymi na rynku komercyjnym. Musi być po prostu przychylność oddolna. Przychylność 

władz”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

Biznes

III sektor

Adminitracja 
publiczna
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„No i na pewno klimat w rozwoju, czyli wsparcie, przychylność administracji publicznej. 

Zlecanie zadań przedsiębiorstwom społecznym”. 

(przedstawiciel administracji) 

Dużą rolę pełnią również prawidłowo funkcjonujące powiatowe urzędy pracy, które mają 

możliwości, aby wspierać finansowo uczestników rynku pracy: 

„Rozwój ekonomii społecznej będzie też miał sens, jeżeli będziemy współpracować  

z powiatowymi urzędami pracy. Gdzie są zagwarantowane środki na zatrudnianie 

pracowników, na doposażenie miejsca pracy”. 

(przedstawiciel administracji) 

W toku badania wskazano na ważny aspekt umożliwiający przetrwanie PES na rynku. 

Mianowicie finansowe uniezależnienie się podmiotów ekonomii społecznej przy jednoczesnym 

wsparciu z zewnętrznych źródeł finansowania:  

„Moim zdaniem, podmioty ekonomii społecznej, które są i nie prowadzą działalności 

gospodarczej, przede wszystkim powinny doprowadzić do tego, żeby były niezależne 

ekonomicznie. Czyli prowadziły działalność gospodarczą. Żeby stowarzyszenia zakładały 

działalności gospodarcze. Żeby spółdzielnie, które istnieją na rynku faktycznie, bo ze statystyk 

wyjdzie, że w podlaskim jest bardzo dużo spółdzielni socjalnych, działają jakby statystycznie, 

działających można, jesteśmy w stanie na przykład jako ośrodek wspierania organizacji 

pozarządowych wyliczyć ile działa. Żeby te organizacje dostawały dodatkowe źródła 

zewnętrznego finansowania, na przykład na zatrudnienie nowych pracowników”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

W trakcie dyskusji ustalono jak wiele jest barier rozwoju sektora ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim. Wśród głównych problemów wymieniono: 

o borykanie się PES z problemami finansowymi 

„Przeważnie problemy finansowe. Tak jak mówimy, rynek jest ciężki. Ludzie po pierwsze nie 

wiedzą co to jest spółdzielnia i jest problem nawet z wystąpieniem do przetargu, bo spółdzielnia 

automatycznie odpada. Bo nie znamy tego, nie wiemy co to spółdzielnia, jeszcze socjalna, no 

to oni na pewno pieniędzy nie mają to z nimi rozmawiać już nie trzeba (…)”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

o niska świadomość społeczeństwa na temat działalności PES 
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„Tak, bardzo. Powiedziałbym. [red. niska świadomość] I raczej to byłoby najważniejsze. No 

bo non stop każdemu tłumaczyć, bo każdy jest w szoku jak mówię, że jestem ze spółdzielni. Tak 

więc tu jest największy problem. Nie wiedzą ludzie, że takie podmioty istnieją i jest coś takiego 

i to są firmy”.  

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Tak, bo gdyby się Pan nazywał spółdzielnia społeczna, a nie socjalna, tylko to już jest zmiana 

w prawie, odgórnie. Zawsze się myśli, że jak spółdzielnia socjalna, to będzie na złym poziomie, 

złej jakości i niedobre. A jak firma prywatna to na pewno będzie super. I tutaj jest mentalność 

społeczności, już nie podmiotów ekonomii społecznej, nie tutaj nazw, tylko społeczności, 

takiego Kowalskiego z ulicy. Jakby musiał porównać działalność firmy budowlanej Jan 

Kowalski a działalność spółdzielni socjalnej Jan Kowalski. I wtedy bardzo łatwo zobaczyć jak 

ludzie myślą. W ogóle to, że nie znają co to jest spółdzielnia to już inna sprawa. Ale to, że 

spółdzielnia i socjalna to znaczy, że biedna”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

o problemy kadrowe 

„Trudno jest zgrać pięć osób, nie mówiąc już więcej, które by funkcjonowały”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„(…) ludzie boją się. Bo tak jak mówię, jak ja zaczynałem szkolenie (…) żeby otworzyć 

spółdzielnię socjalną, ja miałem 12 osób. A zostało 3. Gdzie jedną musiałem prosić, no bo już 

dotacje zostały przyznane”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„A to jest bardzo duży problem. Bo mam po prostu osobę, która jest członkiem nieaktywnym, 

bo muszę mieć tych pięciu członków. Ona pracuje gdzieś indziej.  Coś trzeba podpisać, ja muszę 

czekać, a to już trzeba podpisać, podjąć decyzję i jest problem”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

o blokowanie decyzji administracyjnych związanych z finansowaniem 

„(…) z punktu widzenia organizacji wspierającej, to dla nas barierą w rozwoju ekonomii 

społecznej są blokujące decyzje publiczne. Czyli OWES-y miały ruszyć w styczniu 2016 roku, 

centralnie przez ministra zostały zdjęte akredytacje”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

„Więc tutaj mamy w podlaskim roczne opóźnienie we wsparciu ekonomii społecznej przy 

sytuacji, gdzie spółdzielnie mogą już otrzymywać wsparcie od lutego tego roku, a otrzymają  
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jak dobrze pójdzie od lutego następnego roku albo i później. Instytucje wspierające z taką 

blokadą czasową też, tutaj może się okazać, że nie będzie instytucji, które będą chciały 

realizować wsparcia dla ekonomii społecznej dla rynku dlatego, że no my pracujemy i tak 

jesteśmy OWES-em akredytowanym, gdzie świadczymy usługi, doradztwo, szkolenia, bez 

dotacji teraz. Nie wydajemy środków finansowych, bo fizycznie nie mamy, jednak 

współpracujemy z PUP-em w tym obszarze, więc tutaj moim zdaniem, wielką barierą w tym 

rozwoju na te lata to jest blokowanie decyzji administracyjnych”.  

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

o trudności w znalezieniu chętnych osób do zakładania PES 

„I jak my mamy 14 powiatowych urzędów pracy, to tylko czasami dwa lub trzy powiatowe 

urzędy pracy zgłoszą takie wnioski, ale w trakcie roku bardzo często rezygnują  z realizacji tych 

projektów, bo nie ma chętnych ani na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej, ani na 

założenie nowej. Najpierw pojawiają się jakieś osoby chętne, które po nie wiem, może bliższym 

zapoznaniu się ze sprawą rezygnują, albo i jest jakaś inna przyczyna, po prostu”. 

(przedstawiciel administracji) 

„Tak. Tak. Tylko tych bezrobotnych [red. brakuje] takich faktycznie wiedzących, co chcą 

zrobić, a przy okazji dostać środki finansowe jest niewiele. Bo przede wszystkim są tacy, którzy 

najpierw chcą dostać środki finansowe, a potem będą myśleć co zrobimy, a na samym końcu,  

z czego będziemy mieli od pierwszego do pierwszego. Bo jednak trzeba być świadomym, że  

w spółdzielniach socjalnych muszą być osoby, które będą dostawać wypłatę za pracę”. 

(przedstawiciel administracji) 

o trudności z dostępem do wsparcia  

„(…) kiedy ja zakładałem spółdzielnię to powiedziano, że będą wspierać, że będzie łatwiejszy 

dostęp, że będzie jakoś prościej. Nie jest”.  

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

o brak płaszczyzny do wzajemnej komunikacji podmiotów ekonomii społecznej 

„Nie ma miejsca, gdzie podmioty, przedsiębiorstwa społeczne (…) będą miały miejsce 

wspólnego porozmawiania. Czy to platforma, czy to spotkanie, czy coś - nie ma”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 
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Osoby zainteresowane zawiązaniem podmiotu ekonomii społecznej mają możliwość uzyskania 

wielowymiarowej pomocy ze strony istniejących na terenie województwa podlaskiego 

podmiotów wspierających, w tym m.in.: doradztwo, wsparcie animatora, szkolenia, wsparcie 

finansowe: 

„(…) bardzo dużą rolę na starcie ma animator. Animator, który współpracuje, pracuje z Panią, 

ale też zaczyna pracować szerzej, czyli ze społecznością, z Pani otoczeniem, też po to, żeby 

mówić o ekonomii społecznej docelowo na przykład, żeby utworzyć grupę inicjatywną do 

założenia podmiotu ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstwa społecznego”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

„I tutaj spółdzielnie też otrzymują wtedy wsparcie szkoleniowe, doradcze, ale już 

specjalistyczne. Czyli usługi z obszarów księgowych, obszarów prawnych i też wsparcie 

biznesowe. Wtedy wsparcie biznesowe otrzymują te podmioty, które są podmiotami, 

przedsiębiorstwami społecznymi. Czyli prowadzące działalność gospodarczą. W międzyczasie 

wpadają dotacje, wsparcie pomostowe, możliwość przystąpienia do spółdzielni socjalnej, 

współpraca z PUP-em”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

„Ale są mechanizmy do tego [red. szkolenia liderów]. Do tej pory OWES-y miały takie zadanie, 

wyłaniać grupy inicjatywne i był bardzo bogaty szereg doradztwa, szkoleń, szkoleń 

specjalistycznych, usług, w każdym subregionie”. 

(przedstawiciel administracji) 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje kilka modelowych sieci współpracy. 

Przykład przywoływany najczęściej przez respondentów badań jakościowych to Łomżyński 

Klaster Ekonomii Społecznej: 

„No takim przykładem jest właśnie klaster ekonomii społecznej w łomżyńskim, który wspiera, 

jest to założone jako stowarzyszenie i członkami są spółdzielnie socjalne działające w regionie 

łomżyńskim. I zastanowić się, czy w każdym subregionie, suwalskim, bielskim, białostockim, 

nie założyć takiego podmiotu”. 

(przedstawiciel administracji) 

Spotkanie zakończyło się wyrażeniem dużego poparcia dla możliwości sieciowania  

w sektorze ekonomii społecznej. Współpraca sieciowa w województwie podlaskim jest 

oceniana jako niewystarczająca. Za wyjątkiem podregionu łomżyńskiego mało jest inicjatyw 

polegających na wymianie wzajemnych doświadczeń, współpracy PES oraz miejsc, w których 

możliwe jest uzyskanie rzeczowych informacji dotyczących możliwości rozwoju i źródeł 
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finansowania działalności. Z badania jednoznacznie wynika, że na terenie województwa 

istnieje spory potencjał tworzenia sieci współpracy, natomiast brak jest instytucji, która 

mogłaby zainicjować powstanie sieci oraz przez cały okres jej funkcjonowania ją prowadzić  

i zrzeszać zainteresowane podmioty. Wśród propozycji pojawiały się możliwości utworzenia 

wirtualnej platformy wymiany danych, w tym doświadczeń, propozycji rozwiązywania 

problemów i nawiązywania współpracy celem wzmocnienia konkurencyjności pojedynczych 

podmiotów. Respondenci wskazali, że są zainteresowani zlecaniem pewnych zadań innym 

podmiotom, natomiast nie wiedzą, które z nich faktycznie funkcjonują: 

„Należałoby jednak zebrać te podmioty wszystkie i nad tym czuwać, cały czas współpracować 

z tymi podmiotami, żeby poznać oczekiwania tych podmiotów i ewentualnie potem coś z tym 

zrobić”.  

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

„Czyli sieciowanie cały czas tutaj mamy. Współpraca, brak współpracy takiej. Takiej z poziomu 

najniższego do najwyższego. Bo nie ukrywam, między nami a ROPS-em na przykład, 

współpraca jest. Ale ona się urywa i nie schodzi niżej”. 

(przedstawiciel instytucji wspierającej) 

„(…) jeżeli chodzi o zakłady aktywności zawodowej, to istnieje sieć ogólnopolska zakładów 

aktywności i nasze ZAZ-y należą do tej sieci i co roku odbywają się spotkania sieciujące i tam 

są poruszane wszystkie problemy dotyczące działalności zakładów aktywności zawodowej”. 

(przedstawiciel administracji) 

„(…) jest na przykład ogólnopolski związek spółdzielni socjalnych działający na terenie 

ogólnopolskim, ale brakuje takiego czegoś w województwie, czegoś regionalnego. Bo jeżeli 

ZAZ-ów mamy kilka i jesteśmy w stanie... (…) Spółdzielnie socjalne są samodzielnymi 

podmiotami na rynku, ZAZ-y nie są samodzielne, bo pod kimś, ktoś ich prowadzi. I tutaj 

brakowało takiego właśnie na przykład sieciowania spółdzielni socjalnych. Czy z całego 

województwa to może za dużo - ale subregionu, żeby spółdzielnie z danego subregionu 

wiedziały. Tak jak z łomżyńskim. Że spółdzielnie z łomżyńskiego, się znają i współpracują. 

Dlatego tam powstał klaster ekonomii społecznej. Został połączony klaster, który wspiera 

spółdzielnie socjalne z łomżyńskiego.  I one z jednej strony działają dla siebie, ale z drugiej 

strony też działają wspólnie, jeżeli jest możliwość”. 

(przedstawiciel administracji) 

„Tak samo może właśnie w Internecie, coś mieć, że wchodzę i [red. widzę] jakie spółdzielnie 

są. Z którymi mogę [red. współpracować], bo czasami nie sposób, na spotkaniach się gdzieś 

jest, czy właśnie na takich targach, to się tą wizytówkę czy ulotkę weźmie, ale to się gubi. 
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 A żeby było w jednym miejscu, że te spółdzielnie funkcjonują, tak? Że sobie wchodzę i patrzę  

i aha, mogę zadzwonić tutaj i zapytać się czy czegoś nie potrzebują (….)”. 

(przedstawiciel spółdzielni socjalnej) 

Uczestnicy triady niehomogenicznej chętnie dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami 

związanymi z sektorem ekonomii społecznej w województwie podlaskim. W postrzeganiu 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej widać wyraźną różnicę między osobami, 

które są przedstawicielami różnych podmiotów. Jednakże w wielu tematach uczestnicy 

zgadzali się z wzajemnymi poglądami. Dotyczyło to przede wszystkim barier i ograniczeń 

rozwoju PES w województwie podlaskim. Wszyscy uczestnicy wyrazili głęboką chęć 

wzajemnej współpracy mającej na celu dalszy rozwój ekonomii społecznej na Podlasiu.    
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4. Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone badania pozwalają na wysnucie wielu wniosków szczegółowych i ogólnych. 

Bazując na założonych celach badawczych można stwierdzić, że kondycja podmiotów 

ekonomii społecznej w województwie podlaskim jest stabilna, chociaż nie spełniają one jeszcze 

znaczących funkcji gospodarczych i społecznych. Dominująca grupa podmiotów znajduje się 

obecnie w fazie początkowej.  

Pierwsza część raportu poświęcona była analizie danych zastanych dotyczących ekonomii 

społecznej w tym rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na tle innych 

województw. Na podstawie aktualnych danych, udostępnionych przez różne instytucje 

prowadzące rejestry podmiotów ekonomii społecznej dokonano następującego podsumowania: 

1. Na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku funkcjonuje 46 spółdzielni 

socjalnych co daje 14 lokatę w rankingu województw pod względem liczebności tych 

podmiotów. W przypadku centrów integracji społecznej, na 178 podmiotów 

działających w Polsce w 2015 roku zaledwie 9 znajdowało się w województwie 

podlaskim. Klubów integracji społecznej na obszarze województwa podlaskiego 

działało w 2015 roku 6, stanowiąc zaledwie 2,2% ogółu tych organizacji w skali kraju.  

Na Podlasiu działają obecnie 4 zakłady aktywności zawodowej. Na terenie 

województwa podlaskiego funkcjonuje 25 warsztatów terapii zajęciowej, co stawia je 

na 14 pozycji w lokacie wszystkich województw pod względem liczebności tych 

podmiotów ekonomii społecznej. Na podstawie danych dotyczących fundacji  

i stowarzyszeń działających w Polsce w 2014 roku, na obszarze województwa 

podlaskiego zidentyfikowano 330148 takich podmiotów stanowiąc niecałe 3 % ogółu  

w Polsce.  

W drugiej części opracowania zdiagnozowano kondycję organizacji pozarządowych  

w województwie podlaskim. Podstawą analizy było ilościowe badanie na losowej próbie  

515 organizacji pozarządowych działających w tym województwie. Główne wnioski  

z rozdziału są następujące: 

1. Badane organizacje są finansowane głównie z dotacji jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze składek członkowskich. Nieco rzadziej źródłami finasowania 

organizacji pozarządowych są: dotacje z innych źródeł, konkursy oraz granty,  

a sporadycznie środki pochodzące z odpłatnych usług dla ludności oraz z odpłatnych 

usług dla firm. Jedynie co szósta badana organizacja prowadzi działalność gospodarczą, 

a pozostałe są uzależnione od składek członkowskich i środków zewnętrznych. 

                                                           
48 Suma NGO bez Ochotniczych Straży Pożarnych 
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Charakter prowadzonej działalności jest w większości badanych przypadków 

jednocześnie: produkcyjny, usługowy, jak i handlowy, czyli konkretne podmioty 

zarazem produkują, świadczą usługi, jak i handlują produktami (np. 

gastronomicznymi). Przeważają w nim produkty rękodzielnicze, natomiast w sferze 

usług dominują usługi proste. Brakuje natomiast usług i produktów specjalistycznych, 

czyli niszowych. 

 

2. Zakres terytorialny działania organizacji jest zróżnicowany. Najwięcej organizacji 

działa w zakresie ogólnopolskim a najmniej - w najbliższym sąsiedztwie. Zakres 

podmiotowy badanych organizacji to działania skierowane zarówno do własnych 

członków, jak i osób niebędących ich członkami. Zakres przedmiotowy jest zarazem 

szeroki, jak i zróżnicowany. Badane organizacje pozarządowe realizują średnio po  

11 działań. Najczęściej są one następujące: działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie oraz ochrona i promocja zdrowia. 

 

3. Głównymi odbiorcami usług badanych organizacji pozarządowych są dzieci  

i młodzież oraz osoby uczące się/studiujące. Rzadziej są to: osoby bezrobotne, osoby 

ubogie, instytucje kultury, matki z małymi dziećmi oraz osoby niepełnosprawne. 

 

4. Personel badanych organizacji to średnio: 6 osób na pełnym etacie, 1 osoba na części 

etatu, 5 na czas określony, 5 na czas nieokreślony, 5 na umowach cywilnoprawnych  

i 10 wolontariuszy. 

 

5. Największa grupa organizacji pozarządowych działa ponad 10 lat. 

 

6. Ogólna kondycja badanych organizacji pozarządowych jest dobra, chociaż borykają się 

one z problemami: finansowymi, kadrowymi i lokalowymi. Co ważne, większość tych 

problemów badane organizacje potrafią rozwiązać samodzielnie lub we współpracy  

z innymi podmiotami i instytucjami. 

 

7. Na ogólnie dobrą kondycję organizacji pozarządowych mają przede wszystkim wpływ 

bardzo dobre relacje pomiędzy nimi, a także relacje z instytucjami publicznymi. Nieco 

gorsze relacje badane organizacje pozarządowe mają z przedstawicielami II sektora 

(firmami komercyjnymi). 
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8. Przedstawiciele badanych organizacji pozarządowych sądzą, że ich liczba  

w województwie podlaskim zwiększa się.  

W trzeciej części raportu opisano kondycję podmiotów ekonomii społecznej (PES) na 

podstawie kwestionariuszowego badania pogłębionego przeprowadzonego z przedstawicielami 

53 podmiotów z województwa podlaskiego. Wnioski z badania są następujące: 

1. Zdecydowana większość podmiotów ekonomii społecznej działa w krótkim okresie 

czasu. Połowa z nich funkcjonuje maksymalnie do 5 lat. Stosunkowo najdłużej działają 

warsztaty terapii zajęciowej (wszystkie powyżej 5 lat), a najkrócej, bo do 5 lat działają 

zakłady aktywności zawodowej. 

 

2.  Niemal sześć na dziesięć podmiotów ekonomii społecznej działa w obrębie własnego 

powiatu, a jedynie co dziesiąty przekracza zakresem swoich działań obszar 

województwa podlaskiego. 

 

3. Większość podmiotów ekonomii społecznej kieruje swoje działania zarówno do swoich 

członków/podopiecznych, jak i do  innych osób, a głównymi odbiorcami produktów lub 

usług świadczonych przez nie są osoby: niepełnosprawne, bezrobotne, ubogie, 

studiujące oraz uczące sią, a także matki z małymi dziećmi. 

 

4. Problemy na różnych etapach funkcjonowania PES wystąpiły w przypadku co 

czwartego badanego podmiotu, a co piąty podmiot odnotował przerwę w trakcie swojej 

działalności. Problemy badanych podmiotów miały charakter: kadrowy, ekonomiczny  

i organizacyjny. Co istotne, ze wszystkim problemami badane podmioty poradziły sobie 

w stopniu bardzo dobrym. 

 

5. Badane podmioty mają dobre relacje zarówno z innymi PES, organizacjami 

pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi i komercyjnymi. Z powyższymi 

instytucjami i podmiotami podejmują szereg projektów i działań o charakterze 

formalnym (I sektor, czyli służby publiczne) lub nieformalnym (III sektor – organizacje 

pozarządowe). Dobra jest również współpraca z przedstawicielami II sektora 

(przedsiębiorstwami komercyjnymi). Stałą współpracę badane podmioty realizują 

głównie  z podmiotami i instytucjami zapewniającymi im finansowanie, utrzymanie 

płynności finansowej i pozyskanie pracowników, podopiecznych lub wolontariuszy 

(banki, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, urzędy pracy oraz 

warsztaty terapii zajęciowej). 

 



 

 

134 

6. Główne bariery współpracy pomiędzy PES a innymi podmiotami mają charakter 

finansowy (np. nieotrzymywanie dotacji). Inne istotne bariery to braki kadrowe, 

niejasny podział funduszy, niechęć i brak zaufania ze strony społeczeństwa, problemy 

lokalowe oraz prawne. 

 

7. Głównym źródłem dochodu PES, które były badane, jest własna działalność na rynku 

(produkcja, handel lub usługi). Dotyczy ona siedmiu na dziesięć badanych podmiotów. 

Dopiero na dalszych pozycjach były wymieniane dotacje celowe oraz pomoc 

darczyńców. 

 

8. Własną strategię rozwoju oraz gotowe projekty działań na najbliższe lata posiada 

połowa badanych podmiotów ekonomii społecznej. Rzadziej natomiast wystąpiły 

projekty współpracy z innymi podmiotami oraz gotowe biznesplany. 

 

9. W opinii ponad połowy przedstawicieli sektora ekonomii społecznej liczba podmiotów 

w województwie podlaskim zwiększa się, a jedynie co dwudziesty badany uważa, że ta 

liczba ulega zmniejszeniu. Czynnikami, jakie zdaniem badanych mogłyby wspomóc 

rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim, są: zwiększenie 

wsparcia, zacieśnianie współpracy z instytucjami publicznymi, kampania informacyjna  

w mediach regionalnych i lokalnych oraz zacieśnianie współpracy ze sferą biznesu. 

 

10. Niemal połowa badanych przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej uważa, że 

skutecznie tworzą i umacniają one kapitał społeczny w województwie podlaskim. 

Czynią to poprzez: integrowanie osób wykluczonych społecznie, aktywizowanie 

zawodowe grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowanie zaufania poprzez 

często bezinteresowną działalność oraz usamodzielnianie osób niesamodzielnych. 

 

11. Generalnie, na podstawie pogłębionego badania kwestionariuszowego kondycję sektora 

ekonomii społecznej można określić jako stabilną, o czym świadczą: wysoki odsetek 

podmiotów samodzielnych finansowo, bardzo dobre relacje podmiotów  

z otoczeniem, posiadanie przez nie strategii rozwoju i planów dalszych działań,  

a także właściwe zarządzanie, które umożliwia skuteczne pokonywanie barier. 

 

Kolejna, czwarta część opracowania została poświęcona przyczynom zamykania lub 

zawieszania działalności przez niektóre podmioty ekonomii społecznej. Przyczyny te zostały 

zdiagnozowane w toku analizy 15 pogłębionych wywiadów indywidualnych. Analiza ta 

pozwoliła na wysnucie następujących wniosków: 
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1. Wśród problemów powodujących zawieszanie bądź zamykanie działalności podmiotów 

ekonomii społecznej można wyróżnić wewnętrzne (wynikające z organizacji pracy  

i sposobu zarządzania) oraz zewnętrzne (wynikające z systemu finansowania, 

koniunktury gospodarczej oraz braku zaufania społecznego do podmiotów ekonomii 

społecznej). 

 

2. Zasadnicze problemy wewnętrzne to: brak umiejętności zarządczych, brak rozeznania 

rynku, problemy z pozyskaniem kadry, problemy z utrzymaniem płynności finansowej 

oraz zakończenie projektu, do którego realizacji powołano podmiot). Natomiast 

problemy zewnętrzne to: utrata finansowania, niższa konkurencyjność oraz negatywne 

stereotypy dotyczące grup defaworyzowanych zawodowo, które stanowią trzon 

podmiotów ekonomii społecznej. 

 

3. Większość badanych podmiotów ekonomii społecznej działała w branżach, które 

charakteryzują się niskimi kosztami wejścia na rynek, np. prace porządkowe, 

budowlane, opiekuńcze czy gastronomiczne, co z kolei powodowało dużą konkurencję. 

 

4. Przedstawiciele PES, które zakończyły lub zawiesiły działalność, wskazywali na 

jednoczesne wystąpienie wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. Co istotne, podobne 

problemy zgłaszali również przedstawiciele PES, które nadal działają na rynku 

województwa podlaskiego, ale one w stopniu dobrym poradziły sobie z tymi 

problemami. O sukcesie lub porażce podmiotu ekonomii społecznej decydują przede 

wszystkim kompetencje zarządu danego podmiotu oraz konsekwencja i elastyczność  

w działaniu. 

 

5. Co ważne, przedstawiciele zamkniętych PES nie wiedzieli, gdzie i do kogo mogliby się 

zwrócić po pomoc w przezwyciężeniu trudności. 

Ostatni rozdział opracowania dotyczył możliwości wsparcia PES oraz barier w rozwoju tego 

typu podmiotów w województwie podlaskim. Dane do analizy zebrano w trakcie 

zogniskowanego wywiadu z trzema osobami (tzw. triada niehomogeniczna). Byli to: 

przedstawiciel administracji, przedstawiciel instytucji wspierającej PES oraz przedstawiciel 

spółdzielni socjalnej. Wnioski wynikające z badania są następujące: 

1. Wśród wielu czynników stymulujących rozwój sektora ekonomii społecznej 

podstawowym jest zacieśnianie i koordynacja współpracy pomiędzy: podmiotami 

ekonomii społecznej, przedstawicielami instytucji publicznych i biznesu. Władze 

samorządowe powinny wspierać PES poprzez zlecanie im większej liczby zadań 
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publicznych. Urzędy pracy powinny wspierać PES poprzez dofinansowywania 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w podmiotach ekonomii społecznej. 

 

2. Główne bariery rozwoju sektora ekonomii społecznej to: problemy finansowe, 

negatywne stereotypy i brak zaufania do przedsiębiorstw socjalnych, problemy 

kadrowe, zła polityka wsparcia na poziomie krajowym polegająca na blokowaniu przez 

ministerstwo akredytacji dla ośrodków wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz 

brak płaszczyzny wzajemnego komunikowania się podmiotów ekonomii społecznej. 

 

 

3. W celu zniesienia powyższych barier zdaniem respondentów należy: zmienić system 

finansowania podmiotów ekonomii społecznej i promować tego typu inicjatywy przez 

władze samorządowe. Należy także zmienić odbiór społeczny przedsiębiorstw 

socjalnych, które w świadomości społecznej kojarzą się z przedsiębiorstwami mniej 

konkurencyjnymi od firm komercyjnych, w większym stopniu wspierać i animować 

podmioty ekonomii społecznej do czasu osiągnięcia przez nie samodzielności 

finansowej, a także tworzyć sieci komunikowania się i współpracy tych podmiotów np. 

klastry PES. 

Przedstawiona powyżej wieloaspektowa diagnoza kondycji sektora ekonomii społecznej  

w województwie podlaskim pozwala na rekomendowanie konkretnych działań ze strony 

instytucji wspierających ten sektor. 

1. Rekomenduje się animowanie wspierania podmiotów ekonomii społecznej działających 

w niszach rynkowych. Nisze te są specyficzne dla każdego z powiatów  

i są one stale monitorowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Pozwoli 

to na zaistnienie PES w działach o mniejszej konkurencji i zarazem większym popycie 

na produkty lub usługi. 

 

2. Problemy w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej występują we 

wszystkich etapach ich działalności: tworzeniu, rozwoju i uzyskaniu stabilnej pozycji 

rynkowej. Konieczne jest wsparcie na każdym z tych etapów i towarzysząca temu stała 

kampania informacyjna dotycząca możliwości wsparcia podmiotów. Kluczową rolę 

powinni odgrywać w tym względzie animatorzy ekonomii społecznej. 

 

3. Władze samorządowe powinny częściej w zamówieniach publicznych stosować tzw. 

klauzule społeczne, które premiując podmioty ekonomii społecznej wyrównują ich 

szanse na konkurowanie z firmami komercyjnymi. Ponadto władze samorządowe 
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powinny promować lokalne podmioty w mediach lokalnych, w trakcie imprez 

targowych i imprez okolicznościowych (np. festynów lokalnych). 

 

4. Konieczne jest uświadamianie zbiorowości mieszkańców województwa podlaskiego 

ważnej roli - adaptacyjnej i integracyjnej, jaką pełnią podmioty ekonomii społecznej 

oraz promowanie wolontariatu.  

 

5. Należy intensywniej szkolić zarządy podmiotów ekonomii społecznej, gdyż błędy 

zarządzania są głównym powodem zamykania lub zawieszania przez nie działalności. 

 

6. Należy animować i wspierać inicjatywy klastrowe z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej. 
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6. Aneks 

6.1. Narzędzia badawcze 

 

Kwestionariusz wywiadu telefonicznego CATI 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zwracamy się do Pani/Pana  

z prośbą  

o udzielenie nam odpowiedzi na pytania tego wywiadu. Jego celem jest ocena kondycji sektora 

ekonomii społecznej w Podlaskiem. Zobowiązujemy się do zachowania pełnej poufności uzyskanych 

od Pani/Pana opinii  

i informacji. Wszystkie one zostaną zakodowane komputerowo i zestawione statystycznie w formie 

tabel  

i wykresów. W badaniu bierze udział 515 organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. 

Ankieter  

Imię i nazwisko ankietera  

Data realizacji wywiadu  

Godzina rozpoczęcia wywiadu  

Liczba kontaktów telefonicznych z 

respondentem w celu zrealizowania 

wywiadu 

 

Czy organizacja pozarządowa nadal 

działa? 
 nie (zakończyć wywiad) 

 tak (przejść do pytań 

metryczkowych) 

 

Dział M: Metryczka - dane organizacji 

M1. Nazwa podmiotu (wpisać..................) 

M2. Powiat (wpisać..................) 

M3. Gmina (wpisać..................) 

M4. Miejsce zarejestrowania organizacji 

 miasto 

 wieś 
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M5. Liczba lat funkcjonowania organizacji  

 do roku czasu 

 powyżej 1 roku – 5 lat 

 powyżej 5 lat – 10 lat 

 powyżej 10 lat  

 

Dział A: Charakterystyka organizacji pozarządowej 

1. Jaka jest forma prawna organizacji? 

 fundacja 

 stowarzyszenie zwykłe 

 stowarzyszenie rejestrowane 

 związek stowarzyszeń 

 organizacja pożytku publicznego odpłatna 

 organizacja pożytku publicznego nieodpłatna 

 (inna jaka..................... ?) 

2. Czy reprezentowana przez Panią/Pana organizacja prowadzi działalność gospodarczą? 

 nie (opuścić kolejne pytanie) 

 tak 

 

3. Jaki jest główny profil działalności gospodarczej? 

 produkcja 

 usługi dla ludności 

 usługi dla firm 

 usługi dla innych podmiotów ekonomii społecznej (ilu?) 

 handel 

 inny profil (jaki?...................) 

 

4. Jaki jest zakres terytorialny działania organizacji? 

 najbliższe sąsiedztwo 

 jedna miejscowość 

 gmina 

 powiat 

 województwo 

 ogólnopolski 

 międzynarodowy 

 

5. Czy organizacja działa na rzecz: 
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 wyłącznie swoich członków 

 osób niebędących członkami organizacji 

 zarówno na rzecz swoich członków, jak i osób niebędących członkami organizacji 

 innych osób/podmiotów (jakich?) 

6. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie: 

Lp. Kategorie Tak Nie 

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

   

2 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 
    

3 działalność charytatywna     

4 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
    

5 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego     

6 ochrona i promocja zdrowia     

7 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych     

8 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
    

9 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn     

10 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym     

11 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości     

12 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej 

    

13 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych     

14 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie     

15 wypoczynek dzieci i młodzieży     

16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego     

17 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu     

18 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego     

19 turystyka i krajoznawstwo     

20 porządek i bezpieczeństwo publiczne     

21 obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej     

22 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagające rozwój demokracji 
    

23 ratownictwo i ochrona ludności     

24 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą 
    

25 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów     

26 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 
    

27 promocja i organizacja wolontariatu     

28 pomoc Polonii i Polakom za granicą     
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Lp. Kategorie Tak Nie 

29 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych     

30 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą     

31 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka 
    

32 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym     

33 inne (jakie?)     

   

7. Ilu członków ma organizacja na terenie Pani/Pana gminy? 

 nie wiem 

 1-15członków 

 16-25 członków 

 26-50 członków 

 powyżej 50 członków 

 

8. Kto korzysta najczęściej z usług Pani/Pana organizacji? 

Lp. Kategorie Nie Tak Szacunkowa liczba 

osób 

1 osoby ubogie     

2 osoby niepełnosprawne      

3 osoby uczące się/studiujące      

4 byli więźniowie i skazańcy      

5 emeryci      

6 dzieci i młodzież      

7 matki z małymi dziećmi      

8 osoby bezrobotne      

9 firmy komercyjne      

10 masmedia      

11 instytucje kultury      

12 instytucje sportowe      

13 inni korzystający (kto?..............................................)      

14 inni korzystający (kto?..............................................)      

15 inni korzystający (kto?..............................................)      

9. Ilu pracowników zatrudnia obecnie organizacja? 

 na pełnych etatach (wpisać liczbę..................) 

 na części etatu (wpisać liczbę..................) 

 na umowach (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 

o o pracę na czas nieokreślony (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 

o o pracę na czas określony (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 
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o cywilnoprawnych (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 

o innych niż wymienione (jakich?) (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 

 wolontariuszy (wpisać liczbę/przybliżoną liczbę..................) 

 

10. Jakie są źródła finansowania organizacji? 

Lp. Źródła Często Rzadko Wcale 

1 składki członkowskie      

2 dotacje Jednostki Samorządu Terytorialnego        

3 dotacje z innych źródeł (jakich?.......................................)       

4 granty       

5 konkursy       

6 zamówienia publiczne       

7 odpłatne usługi dla firm       

8 odpłatne usługi dla ludności       

9 inne źródła (jakie?.......................................)       

10 inne źródła (jakie?.......................................)       

 

Dział B: Problemy organizacji 

11. Czy organizacja boryka się z następującymi problemami? 

Lp. Problemy Często Rzadko Wcale 

1 brak funduszy    

2 braki kadrowe      

3 brak wolontariuszy       

4 niechęć/brak zaufania ze strony ludności       

5 niechęć/brak zaufania ze strony Jednostki Samorządu Terytorialnego       

6 niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych       

7 problemy prawne       

8 problemy lokalowe (zły stan lokali)       

9 problemy lokalowe (brak lokali)       

10 inne problemy (jakie?.......................................)       

11 inne problemy (jakie?.......................................)       

12. Czy organizacja potrzebuje wsparcia? 

Lp. Rodzaj Często Rzadko Wcale 

1 finansowego      

2 kadrowego       

3 medialnego/promocyjnego       

4 lokalowego (remonty)       

5 lokalowego (udostępnienie lokali)       

6 inne (jakie?................................)       
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Lp. Rodzaj Często Rzadko Wcale 

7 inne (jakie?................................)       

13. Jak układa się współpraca organizacji z następującymi podmiotami? 

Lp. Podmioty Bardzo 

dobrze 

Dobrze Ani 

dobrze 

ani źle 

Źle Bardzo 

źle 

Brak 

współpracy 

1 spółdzielnie socjalne       

2 CIS       

3 KIS       

4 ZAZ       

5 WTZ       

6 inne organizacje pozarządowe           

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego            

8 podmioty gospodarcze            

9 instytucje kultury            

10 instytucje sportu            

11 instytucje edukacyjne            

12 instytucje medyczne            

13 Inne 

(jakie?........................................) 

           

14 Inne 

(jakie?........................................) 

           

14. Jakie konkretnie działania są podejmowane we współpracy z następującymi podmiotami? 

Lp. Podmioty Działania (wpisać jakie) 

1 spółdzielnie socjalne  

2 CIS  

3 KIS  

4 ZAZ  

5 WTZ  

6 inne organizacje pozarządowe  

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego  

8 podmioty gospodarcze  

9 instytucje kultury  

10 instytucje sportu  

11 instytucje edukacyjne  

12 instytucje medyczne  

13 Inne (jakie?........................................)  

14 Inne (jakie?........................................)  

15. Pani/Pana zdaniem  liczba podmiotów ekonomii społecznej w Podlaskiem: 

 zwiększa się 
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 nie zmienia się 

 maleje 

 

Dziękujemy za udzielenie nam odpowiedzi! 

Ankieter  

Godzina zakończenia wywiadu  

Elementy zakłócające wywiad (np. udział 

osób trzecich, przerwy na odebranie 

telefonu komórkowego) 

 

Ogólna atmosfera wywiadu 

 dobra 

 zła 

 trudno określić 

 

Kwestionariusz wywiadów pogłębionych z PES 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zwracamy się do Pani/Pana z 

prośbą  

o udzielenie nam odpowiedzi na pytania tego wywiadu. Jego celem jest ocena kondycji sektora 

ekonomii społecznej w Podlaskiem. Zobowiązujemy się do zachowania pełnej poufności uzyskanych 

od Pani/Pana opinii  

i informacji. Wszystkie one zostaną zakodowane komputerowo i zestawione statystycznie w formie 

typologii odpowiedzi. 

Ankieter  

Imię i nazwisko ankietera  

Data realizacji wywiadu  

Godzina rozpoczęcia wywiadu  

Czy PES nadal działa?  nie (zakończyć wywiad) 

 tak (przejść do pytań 

metryczkowych) 

 

Dział M: Metryczka 

M1. Nazwa podmiotu (wpisać..................) 

M2. Powiat (wpisać..................) 
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M3. Gmina (wpisać..................) 

M4. Miejsce zarejestrowania PES 

 miasto 

 wieś 

M5. Liczba lat funkcjonowania PES  

 do roku czasu 

 powyżej 1 roku – 5 lat 

 powyżej 5 lat – 10 lat 

 powyżej 10 lat  

Dział  A: Charakterystyka PES 

1. Jaki typ Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) Pani/Pan reprezentuje? 

 Centrum Integracji Społecznej (CIS) 

 Klub Integracji Społecznej (KIS) 

 Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ ) 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 

 Spółdzielnia Socjalna 

2. Jaki jest dominujący charakter działalności PES, który Pani/Pan reprezentuje? 

 produkcja 

 handel 

 usługi 

 edukacja 

 inny (jaki?.................) 

3. Jaki jest obszar działania PES? 

 najbliższe sąsiedztwo  

 gmina 

 powiat 

 województwo 

 ogólnopolski 

 międzynarodowy 

4. Jaki jest rodzaj usług produktów świadczonych przez Podmiot?  

Lp. Rodzaj Tak Nie 

1 produkcja (wpisać produkty)   

2 usługi dla ludności (wpisać usługi)   
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3 usługi dla firm i instytucji (wpisać usługi)   

4 handel (wpisać rodzaj i dziedzinę handlu)   

5 Inne usługi (jakie?)   

5. Do kogo są kierowane działania PES? 

 wyłącznie do członków/podopiecznych PES 

 do osób niebędących członkami/podopiecznymi  

 zarówno do swoich członków, jak i do osób niebędących członkami/podopiecznymi 

 do innych osób/podmiotów (jakich?) 

 

6. Kto jest odbiorcą produktów lub usług Podmiotu? 

Lp. Kategorie Tak Nie 

1 osoby ubogie    

2 osoby niepełnosprawne     

3 osoby uczące się/studiujące     

4 byli więźniowie i skazańcy     

5 emeryci     

6 dzieci i młodzież     

7 matki z małymi dziećmi     

8 osoby bezrobotne     

9 osoby uzależnione     

10 firmy komercyjne     

11 handel detaliczny     

12 handel hurtowy     

13 inni korzystający (kto?..............................................)     

14 inni korzystający (kto?..............................................)     

15 inni korzystający (kto?..............................................)     

7. Jaka jest łączna liczba uczestników Podmiotu - stan na koniec ostatniego miesiąca? (Dotyczy to 

zarówno personelu, jak i podopiecznych.) 

 personel (wpisać liczbę.............) 

 podopieczni (wpisać liczbę........................) 

8. Jak długo działa Podmiot? 

 do roku czasu 

 powyżej 1 roku – 5 lat 

 powyżej 5 lat – 10 lat 

 powyżej 10 lat  

9. Czy w działaniu Podmiotu były przerwy? 

 nie (opuścić kolejne pytanie) 
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 tak 

10. Jakie były powody przerw w działaniu Podmiotu? 

Lp. Powody Tak Nie 

1 problemy finansowe    

2 zmiana profilu działalności     

3 zmiana lokalizacji     

4 problemy prawne     

5 problemy lokalowe     

6 inne (jakie?......................................)     

7 inne (jakie?......................................)     

8 inne (jakie?......................................)     

 

Dział B: Zatrudnienie w PES 

11. Jaka jest liczba osób zatrudnionych w Podmiocie? 

Lp. Rodzaj 

umowy 

Łączny czas zatrudnienia  Wpisać liczbę osób 

1 umowa o 

pracę na 

pełny etat 

 do roku czasu 

 powyżej roku czas (liczba lat) 

 

2 umowa o 

pracę na 

część etatu 

 do roku czasu 

powyżej roku czas (liczba lat) 

 

3 umowa 

zlecenia 
 do roku czasu 

 powyżej roku czas (liczba lat)  

 

4 umowa  

o dzieło 
 do roku czasu 

powyżej roku czas (liczba lat) 

 

5 staż  do roku czasu 

powyżej roku czas (liczba lat) 

 

6 wolontariat  do roku czasu 

powyżej roku czas (liczba lat) 

 

7 inny rodzaj 

umowy 
 do roku czasu 

powyżej roku czas (liczba lat) 

 

12. Jaki jest skład członków/pracowników Podmiotu? 

Lp. Stanowisko  Wpisać liczbę osób 

1 osoba/y zarządzająca/e  

2 kierownicy działów  

3 specjaliści  

4 pracownicy szeregowi  

5 podopieczni (bez umowy o pracę)  

6 stażyści  
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7 wolontariusze  

13. Jakie jest wykształcenie (ukończone) członków/pracowników Podmiotu? 

Lp. Stanowisko  Wpisać liczbę osób o określonym wykształceniu 

1 osoba/y zarządzająca/e  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

2 kierownicy działów  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

3 specjaliści  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

4 pracownicy szeregowi  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

5 podopieczni (bez umowy o 

pracę) 
 bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

6 stażyści  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

7 wolontariusze  bez wykształcenia (liczba osób............) 

 podstawowe/gimnazjalne (liczba osób............) 

 zasadnicze zawodowe (liczba osób............) 

 średnie (liczba osób............) 

 wyższe (liczba osób............) 

14. Jaki był status członka/pracownika przed przystąpieniem do Podmiotu ? 

Lp. Status Liczba 

1 uczeń  

2 student   
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3 rencista   

4 emeryt   

5 skazaniec   

6 osoba przewlekle chora (zależna)   

7 osoba bezrobotna   

8 osoba pracująca w innym PES   

9 osoba pracująca poza PES   

10 stażysta   

11 wolontariusz   

12 inny status (jaki?.......................)   

13 inny status (jaki?.......................)   

15. Jaki jest proces decyzyjny w Podmiocie? 

 decyzje podejmuje 1 osoba (prezes/dyrektor itd.) 

 decyzje podejmuje zarząd 

 decyzje podejmuje zgromadzenie członków PES 

16. Jakie są dominujące relacje interpersonalne w Podmiocie? 

 współpraca 

 podporządkowanie się osobom zarządzającym 

 rywalizacja 

 konflikty 

 inne (jakie?) 

 

Dział C: Bariery i problemy PES 

17. Czy w przypadku Podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana wystąpiły problemy? 

Lp. Powody Tak Nie (opuścić 

kolejne pytanie) 

1 związane z zakładaniem podmiotów ekonomii 

społecznej/utrudniające powstawanie nowych PES 

Tak Nie (opuścić 

kolejne pytanie) 

2 
występujące w trakcie prowadzenia działalności 

Tak Nie (opuścić 

kolejne pytanie) 

3 
powodujące zamykanie działalności  

Tak Nie (opuścić 

kolejne pytanie) 

4 
utrudniające stabilizację PES 

Tak Nie (opuścić 

kolejne pytanie) 

 

18. Jakie to problemy? 
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Lp. Problemy Nie 

dotyczy 

Rodzaj 

problemu/ów 

Sposób 

rozwiązania 

problemów 

1 związane z zakładaniem podmiotów ekonomii 

społecznej/utrudniające powstawanie nowych PES 

     

2 występujące w trakcie prowadzenia działalności       

3 powodujące zamykanie działalności        

4 utrudniające stabilizację PES       

 

19. Co należy zrobić, żeby w przyszłości zniwelować problemy w funkcjonowaniu PES? 

 nie wiem 

 niczego nie należy robić 

 należy zrobić następujące rzeczy: 

 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 

Dział D: Potrzeby podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa  podlaskiego 

związanych  

z rozwijaniem działalności 

 

20. Jak najczęściej układa się współpraca Podmiotu z następującymi podmiotami? 

Lp. Podmioty Bardzo 

dobrze 

Dobrze Ani 

dobrze 

ani źle 

Źle Bardzo 

źle 

Brak 

współpracy 

1 spółdzielnie socjalne          

2 CIS          

3 KIS          

4 ZAZ          

5 WTZ          

6 organizacje pozarządowe          

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego           

8 Urząd Marszałkowski           

9 urzędy pracy           

10 ośrodki pomocy społecznej           

11 banki           

12 sponsorzy/darczyńcy           

13 podmioty gospodarcze           
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14 urzędy skarbowe           

15 zakłady karne           

16 instytucje kultury           

17 instytucje sportu           

18 instytucje edukacyjne           

19 instytucje medyczne           

20 Inne (jakie?........................................)           

21 Inne (jakie?........................................)           

 

21. Jaka jest forma współpracy z następującymi podmiotami? 

Lp. Podmioty Współpraca 

formalna 

Współpraca 

nieformalna 

Brak 

współpracy 

1 spółdzielnie socjalne      

2 CIS      

3 KIS      

4 ZAZ      

5 WTZ      

6 organizacje pozarządowe      

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego       

8 Urząd Marszałkowski       

9 urzędy pracy       

10 ośrodki pomocy społecznej       

11 banki       

12 sponsorzy/darczyńcy       

13 podmioty gospodarcze       

14 urzędy skarbowe       

15 zakłady karne       

16 instytucje kultury       

17 instytucje sportu       

18 instytucje edukacyjne       

19 instytucje medyczne       

20 Inne (jakie?........................................)       

21 Inne (jakie?........................................)       

22. Jak często nawiązywana jest współpraca z następującymi podmiotami? 

Lp. Podmioty Współpraca 

okazjonalna 

Współpraca 

regularna 

Współpraca 

stała 

Brak 

współpracy 

1 spółdzielnie socjalne        

2 CIS        

3 KIS        

4 ZAZ        
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5 WTZ        

6 organizacje pozarządowe        

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego         

8 Urząd Marszałkowski         

9 urzędy pracy         

10 ośrodki pomocy społecznej         

11 banki         

12 sponsorzy/darczyńcy         

13 podmioty gospodarcze         

14 urzędy skarbowe         

15 zakłady karne         

16 instytucje kultury         

17 instytucje sportu         

18 instytucje edukacyjne         

19 instytucje medyczne         

20 Inne (jakie?........................................)         

21 Inne (jakie?........................................)         

23. Jakie są obecnie i były w przeszłości cele współpracy z podmiotami? 

Lp. Podmioty Obecne cele Cele realizowane 

w przeszłości 

Nie 

dotyczy 

1 spółdzielnie socjalne      

2 CIS      

3 KIS      

4 ZAZ      

5 WTZ      

6 organizacje pozarządowe      

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego       

8 Urząd Marszałkowski       

9 urzędy pracy       

10 ośrodki pomocy społecznej       

11 banki       

12 sponsorzy/darczyńcy       

13 podmioty gospodarcze       

14 urzędy skarbowe       

15 zakłady karne       

16 instytucje kultury       

17 instytucje sportu       

18 instytucje edukacyjne       

19 instytucje medyczne       

20 Inne (jakie?........................................)       

21 Inne (jakie?........................................)       
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24. Jakie są obecnie i były w przeszłości wspólne działania z podmiotami? 

Lp. Podmioty Obecne 

działania 

Działania 

realizowane 

w przeszłości 

Nie 

dotyczy 

1 spółdzielnie socjalne      

2 CIS      

3 KIS      

4 ZAZ      

5 WTZ      

6 organizacje pozarządowe      

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego       

8 Urząd Marszałkowski       

9 urzędy pracy       

10 ośrodki pomocy społecznej       

11 banki       

12 sponsorzy/darczyńcy       

13 podmioty gospodarcze       

14 urzędy skarbowe       

15 zakłady karne       

16 instytucje kultury       

17 instytucje sportu       

18 instytucje edukacyjne       

19 instytucje medyczne       

20 Inne (jakie?........................................)       

21 Inne (jakie?........................................)       

25. Jakie są główne bariery współpracy z innymi podmiotami i instytucjami? 

Lp

. 

Problemy Często Rzadk

o 

Wcale 

1 brak funduszy    

2 niejasny rozdział funduszy publicznych (np. dotacji)    

3 braki kadrowe w PES      

4 brak wolontariuszy w PES       

5 niechęć/brak zaufania ze strony ludności       

6 niechęć/brak zaufania ze strony Jednostki Samorządu Terytorialnego       

7 niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych       

8 problemy prawne       

9 problemy lokalowe (zły stan lokali)       

10 problemy lokalowe (brak lokali)       

11 inne problemy (jakie?.......................................)       

 inne problemy (jakie?.......................................)       
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26. W jaki sposób zaistniałe problemy są niwelowane? (Zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.) 

 nie dotyczy (nie ma problemów) 

 poprzez negocjacje 

 stworzenie grup nacisku 

 drogą sądową 

 poprzez zmianę profilu działalności PES 

 w inny sposób (jaki?.....................................) 

27. Jakie są główne korzyści współpracy  z  podmiotami  zewnętrznymi  dla funkcjonowania PES? 

 nie potrafię wskazać 

 korzyści to: 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 

28. Z jakimi podmiotami zewnętrznymi stale współpracuje PES, jaki Pani/Pan reprezentuje? 

Lp. Podmioty Siedziba/siedziby 

1 spółdzielnie socjalne  

2 CIS  

3 KIS  

4 ZAZ  

5 WTZ  

6 organizacje pozarządowe  

7 Jednostki Samorządu Terytorialnego   

8 Urząd Marszałkowski   

9 urzędy pracy   

10 ośrodki pomocy społecznej   

11 banki   

12 sponsorzy/darczyńcy   

13 podmioty gospodarcze   

14 urzędy skarbowe   

15 zakłady karne   

16 instytucje kultury   

17 instytucje sportu   

18 instytucje edukacyjne   

19 instytucje medyczne   

20 Inne (jakie?........................................)   

21 Inne (jakie?........................................)   

 

29. Czy PES, jaki Pani/Pan reprezentuje może być partnerem dla innych podmiotów? 
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 nie potrafię wskazać 

 potencjalne partnerstwa to: 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 

 

Dział E: Kondycja finansowa PES 

30. Jakie są źródła dochodów PES? 

Lp. Źródła Często Rzadko Wcale 

1 dotacje celowe (od kogo?...........................................)    

2 granty    

3 konkursy      

4 środki z UE       

5 sponsorzy/darczyńcy       

6 własna działalność na rynku (produkcja, handel lub usługi)       

7 inne źródła (jakie?.......................................)       

8 inne źródła (jakie?.......................................)       

31. Jaka jest skuteczność Pani/Pana Podmiotu w zakresie aplikowania o finansowanie (uzyskiwania 

dochodów)? Poprzez: 

Lp. Źródła Wysoka Niska Brak 

skuteczności 

1 dotacje celowe (od kogo?...........................................)    

2 granty    

3 konkursy      

4 środki z UE       

5 sponsorzy/darczyńcy       

6 własna działalność na rynku (produkcja, handel lub usługi)       

7 inne źródła (jakie?.......................................)       

8 inne źródła (jakie?.......................................)       

32. Czy PES, jaki Pani/Pan reprezentuje ma ściśle określone plany rozwoju na najbliższe lata? 

Lp. Plany Tak Nie 

1 Strategia rozwoju   

2 Biznesplany   

3 Projekty działań     

4 Projekty budowy/rozbudowy użytkowanych lokali     
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5 Projekty współpracy z podmiotami zewnętrznymi     

6 inne plany (jakie?.......................................)     

7 inne plany (jakie?.......................................)     

33. Czy PES, jaki Pani/Pan reprezentuje jest samodzielny finansowo? 

 tak (opuścić kolejne pytanie) 

 nie 

34. Co mogłoby spowodować usamodzielnienie się finansowe Podmiotu? 

 nie wiem 

 szanse 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 

Dział F: Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

35. Czy PES, który Pani/Pan reprezentuje otrzymuje wsparcie? 

Lp. Rodzaj Stale Od czasu do 

czasu 

Wcale 

1 finansowe      

2 kadrowe       

3 medialne/promocyjne       

4 lokalowe (remonty)       

5 lokalowe (udostępnienie lokali)       

6 inne (jakie?................................)       

7 inne (jakie?................................)       

36. Od kogo Podmiot stale otrzymuje wsparcie? 

 od nikogo 

 od następujących instytucji: 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 
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37. Czy w wyniku wsparcia zewnętrznego reprezentowany przez Panią/Pana PES  odnotowuje 

poprawę swojej sytuacji? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 trudno określić 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

38. Czy wsparcie zewnętrzne jest wystarczające? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 trudno określić 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

39. Czy reprezentowany przez Panią/Pana PES wykorzystuje całą kwotę wsparcia zewnętrznego?  

 tak 

 nie 

Dział G: Perspektywa  rozwoju  przedsiębiorczości  podmiotów  sektora  ekonomii społecznej 

40. Pani/Pana zdaniem  liczba podmiotów ekonomii społecznej w Podlaskiem: 

 zwiększa się 

 nie zmienia się 

 maleje 

41. Jakie czynniki mogłyby wpłynąć na rozwój PES w Podlaskiem? 

Lp. Czynniki Tak Nie 

1 zwiększenie wsparcia   

2 kampania informacyjna w mediach lokalnych i regionalnych   

3 zacieśnianie współpracy z instytucjami publicznymi    

4 zacieśnianie współpracy ze sferą biznesu     

5 inny czynnik (jaki?.......................................)     

6 inny czynnik (jaki?.......................................)     

7 inny czynnik (jaki?.......................................)     

42. Czy w Podlaskiem PES tworzą i umacniają skutecznie kapitał społeczny oparty na zaufaniu, 

solidarności i zaangażowaniu? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 trudno określić 
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 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

43. Dlaczego? 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................................................. 

Ankieter  

Godzina zakończenia wywiadu  

Elementy zakłócające wywiad (np. udział osób 

trzecich, przerwy na odebranie telefonu 

komórkowego) 

 

Ogólna atmosfera wywiadu 

 dobra 

 zła 

 trudno określić 
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Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedstawicielami PES, które zawiesiły działalność na temat 

przyczyn zamykania/zawieszania działalności 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zwracamy się do Pani/Pana z 

prośbą  

o udzielenie nam odpowiedzi na pytania tego wywiadu. Jego celem jest ocena kondycji sektora 

ekonomii społecznej w Podlaskiem. Zobowiązujemy się do zachowania pełnej poufności uzyskanych 

od Pani/Pana opinii  

i informacji. Wszystkie one zostaną zakodowane komputerowo w formie typologii odpowiedzi. 

Ankieter  

Imię i nazwisko ankietera  

Data realizacji wywiadu  

Godzina rozpoczęcia wywiadu  

Czy PES nadal działa?  tak (zakończyć wywiad) 

 nie (przejść do pytań 

metryczkowych) 

 

Dział M: Metryczka 

M1. Nazwa podmiotu (wpisać..................) 

M2. Powiat (wpisać..................) 

M3. Gmina (wpisać..................) 

M4. Jak długo PES działało zanim zostało zamknięte/zawieszone? (wpisać………..) 

M5. Jak dawno PES zawiesiło/zamknęło działalność?(wpisać..................) 

Dział A: Charakterystyka PES, które zawiesiły lub zamknęły działalność 

1. Jaki był typ Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), który Pani/Pan reprezentował/a? 

 Centrum Integracji Społecznej (CIS) 

 Klub Integracji Społecznej (KIS) 

 Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ ) 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 

 Spółdzielnia Socjalna 

2. Jaki był dominujący charakter działalności PES? 
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 produkcja 

 handel 

 usługi 

 edukacja 

 inny (jaki?.................) 

3. Jaki był obszar działania Podmiotu? 

 najbliższe sąsiedztwo  

 gmina 

 powiat 

 województwo 

 ogólnopolski 

 międzynarodowy 

4. Jaki był rodzaj usług produktów świadczonych przez Podmiot?  

Lp. Rodzaj Tak Nie 

1 produkcja (wpisać produkty)   

2 usługi dla ludności (wpisać usługi)   

3 usługi dla firm i instytucji (wpisać usługi)   

4 handel (wpisać rodzaj i dziedzinę handlu)   

5. Do kogo były kierowane działania Podmiotu? 

 wyłącznie do członków/podopiecznych Podmiotu 

 do osób niebędących członkami/podopiecznymi  

 zarówno do swoich członków, jak i do osób niebędących członkami/podopiecznymi 

 do innych osób/podmiotów (jakich?) 

6. Kto był odbiorcą produktów lub usług Podmiotu? 

Lp. Kategorie Tak Nie 

1 osoby ubogie    

2 osoby niepełnosprawne     

3 osoby uczące się/studiujące     

4 byli więźniowie i skazańcy     

5 emeryci     

6 dzieci i młodzież     

7 matki z małymi dziećmi     

8 osoby bezrobotne     

9 osoby uzależnione     

10 firmy komercyjne     

11 handel detaliczny     

12 handel hurtowy     
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13 inni korzystający (kto?..............................................)     

14 inni korzystający (kto?..............................................)     

15 inni korzystający (kto?..............................................)     

Dział B: Przyczyny zawieszenia/zakończenia działalności PES 

 

7. Co sprawiło że Podmiot zawiesił lub zakończył działalność?  Czy była to jedna określona 

przyczyna, a może było ich więcej? (Prosimy o dokładny opis zaistniałej przyczyny/przyczyn.) 

8. Czy trudności pojawiały się od samego początku prowadzenia działalności, czy dopiero na pewnym 

jej etapie? Na jakim etapie? (Prosimy o dokładny opis.) 

9. Czego dotyczyły główne trudności? (Prosimy o dokładny opis) 

10. Czy z perspektywy czasu uważa Pani/Pan, że trudności można było przezwyciężyć? (Dlaczego?) 

11. Czy PES podejmowało działania mające na celu utrzymanie/kontynuowanie działalności? (Jeżeli 

tak, to jakie? Jeżeli nie podejmowano takich działań, to dlaczego?) 

12. Czy PES poszukiwało pomocy w celu kontynuowania swojego działania? (U kogo? Jakie były 

skutki poszukiwania? Czy ewentualna pomoc była adekwatna do potrzeb PES?) 

13. Czy problemy w funkcjonowaniu PES miały charakter stały, czy też incydentalny? (Prosimy o 

dokładny opis.) 

14. W jakim stopniu problemy wynikały z wnętrza Podmiotu (zarządzanie, kompetencje, rozpoznanie 

rynku, dostęp do niezbędnej infrastruktury), a w jakim z zewnątrz Podmiotu (przepisy prawne, 

zapotrzebowanie rynku, wsparcie OWES, ROPS  itp.)? (Prosimy o dokładny opis.) 

15. Czy obecnie z perspektywy doświadczeń, podjęłaby/ podjąłby Pani/Pan kolejne próby 

prowadzenia działalności w zakresie ekonomii społecznej? (Dlaczego? Jakie warunki musiałyby być 

spełnione żeby tak się stało?) 

Ankieter  

Godzina zakończenia wywiadu  

Elementy zakłócające wywiad (np. udział osób 

trzecich, przerwy na odebranie telefonu 

komórkowego) 

 

Ogólna atmosfera wywiadu 

 dobra 

 zła 

 trudno określić 

 

Scenariusz triady niehomogenicznej zrealizowanej przez moderatora z: 
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1) Przedstawicielem podmiotu ekonomii społecznej 

2) Przedstawicielem instytucji wspierającej (np. OWES)  

3) Przedstawicielem administracji (Urzędu Marszałkowskiego, WUP)  

Miejsce wywiadu: sala fokusowa zaopatrzona w lustro weneckie i sprzęt do rejestracji audio/wideo 

Badacze: moderator i obserwator (ukryty za lustrem weneckim) 

Moderator 

Imię i nazwisko moderatora  

Data realizacji wywiadu  

Godzina rozpoczęcia wywiadu  

Ilu jest uczestników?  nie ma wszystkich (zakończyć 

wywiad) 

 są wszyscy (przejść do moderacji) 

 

Przebieg wywiadu 

1. Część wstępna 

Moderator: 

Szanowni Państwo,  

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zwracam się do Pani/Pana z 

prośbą  

o wzięcie udziału w dyskusji. Jej celem jest ocena kondycji sektora ekonomii społecznej w Podlaskiem. 

Zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności uzyskanych od Pani/Pana opinii i informacji.  

Moderator: 

Proszę teraz każdą osobę o krótkie przedstawienie się, a także przedstawienie instytucji, jaką 

reprezentuje. Zdecydowanie ułatwi to nam sporządzenie transkrypcji i analizę Państwa wypowiedzi. 

Moderator: 

Po przedstawieniu się zacznijmy dyskusję. Ponieważ jesteście Państwo specjalistami o bardzo 

wysokich kwalifikacjach i jednocześnie różnorodnym doświadczenia chciałbym, żeby każda wypowiedź 

była traktowana  

z jednakową powagą. Ewentualne rozbieżności proszę notować na kartkach, a po wypowiedzi 

wszystkich respondentów spróbujemy je dokładniej przedyskutować. 

2. Część merytoryczna (Moderator) 
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1. Jakie są perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim? (Proszę o 

krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi.) 

2. Jakie są bariery rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim? (Proszę o 

krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi.) 

3. Jaki jest stopień przygotowania instytucji do współpracy w ramach sektora ekonomii 

społecznej?(Proszę  

o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

4. Jaki jest stopień przygotowania podmiotów sektora ekonomii społecznej do aplikowania o środki 

zewnętrzne? (Proszę o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

5. Jaki jest poziom zasobów finansowych i osobowych PES  w województwie podlaskim? (Co 

należałoby zmienić w tym względzie?) 

7. Jakie działania powinny być podjęte, aby sektor ekonomii społecznej w województwie podlaskim 

mógł się dynamicznie rozwijać/instytucji, które powinny podjąć te działania? (Proszę o krótkie 

uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

8. Jaka jest sytuacja finansowo-organizacyjna podmiotów sektora ekonomii społecznej PES  z terenu 

województwa podlaskiego na tle ogólnokrajowym? (Proszę o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi 

i podanie przykładów.) 

9. Jakie są obszary działania, w których podmioty sektora ekonomii społecznej działają efektywnie i 

skutecznie oraz tych, które są niewystarczające lub nieskuteczne? (Proszę o krótkie uzasadnienie 

swojej wypowiedzi  

i podanie przykładów.) 

10. Jaka jest, a jaka powinna być współpraca podmiotów sektora ekonomii społecznej z instytucjami 

publicznymi? (Proszę o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

11. Jaki jest stopień przygotowania regionalnych instytucji publicznych do dystrybuowania środków 

unijnych? (Proszę o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

12. Jaka jest, a jaka powinna być przejrzystość procedur przyznawania dotacji/grantów na działania 

dla PES? (Jakie powinny być kryteria i procedury?) 

13. Czy w Podlaskiem PES tworzą i umacniają skutecznie kapitał społeczny oparty na zaufaniu, 

solidarności  

i zaangażowaniu? (Proszę o krótkie uzasadnienie swojej wypowiedzi i podanie przykładów.) 

14. Jakie są rzeczywiste motywy zaangażowania poszczególnych osób w działania III sektora?  

(Np. ekonomiczny, kulturowy, psychologiczny)? 
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3. Podsumowanie 

Moderator 

Proszę Państwa, po omówieniu wcześniejszych kwestii pozwolę sobie na podsumowanie Państwa 

wypowiedzi. Proszę o natychmiastowe sprostowanie wypowiedzi, które zinterpretowałem w sposób 

niezgodny z Państwa intencjami. 

Proszę teraz każdą z osób  o krótkie podsumowanie i wnioski z dyskusji. 

4. Zakończenie wywiadu 

Moderator 

Dziękuję za czas poświęcony na dzisiejszą rozmowę. Państwa wypowiedzi zostaną poddane 

transkrypcji. Na specjalne życzenie zobowiązuję się udostępnić je każdej z osób w celu autoryzacji. 

Moderator 

Godzina zakończenia wywiadu  

Elementy zakłócające wywiad (np. udział osób 

trzecich, przerwy na odebranie telefonu 

komórkowego) 

 

Ogólna atmosfera wywiadu 

 dobra 

 zła 

 trudno powiedzieć 

 


