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Wstępny materiał, przygotowany został przez zespół ekspercki w składzie: Anna Bugalska, 
Karolina Cyran-Juraszek, Agnieszka Deja, Cezary Miżejewski, Izabela Rybka, Piotr 
Stronkowski.  
Materiał poddano dyskusjom podczas spotkań Grupy ds. strategicznych i programowych 
Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.   
Wstępny projekt został rekomendowany jednogłośnie do dalszych prac i konsultacji przez 
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – w dniu 18 czerwca 2019 r.  
Przedstawiona wersja uwzględnia wyniki ogólnopolskich konsultacji organizowanych w 
ramach spotkań projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIRES), oraz 
konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
okresie do października 2019 r. 
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Wstęp 
 
Celem przygotowanego materiału jest: 

� przedstawienie Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwu Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Komisji Europejskiej propozycji rozwiązań w zakresie 
finansowania ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej, które mogą stanowić 
podstawę prac nad Umową Partnerstwa i programami operacyjnymi, 

� przeprowadzenie dyskusji o dotychczasowym sposobie wspierania ekonomii społecznej w 
obecnej perspektywie finansowej oraz pobudzenie dyskusji o finansowaniu ekonomii 
społecznej ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2020+ z udziałem 
kluczowych interesariuszy: przedsiębiorstw społecznych, OWES i innych podmiotów 
oferujących wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych (BGK, pośrednicy finansowi), ROPS i 
RKRES oraz IZ RPO. 

Kluczowymi adresatami są więc: Komisja Europejska, Ministerstwa: Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zarządy województw. 

Na pierwszym etapie prac za najważniejsze uznajemy określenie: 

• jaka ma być rola ekonomii społecznej w perspektywie do 2030, 
• co chcemy osiągnąć w jej rozwoju przy pomocy środków europejskich do 2030 

roku. 

Dlatego materiał koncentruje się w dużej części na określeniu głównych celów i kierunków 
działania. 

Wspomniane powyżej cele i kierunki działania odnoszą się w dużej mierze do podmiotów 
ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także do otoczenia (często 
instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor. Niezależnie od tego, w centralnym punkcie 
interwencji znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także odbiorcy usług 
społecznych świadczonych przez PES. Działania związane ze wspieraniem zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach społecznych nastawione zarówno na tworzenie nowych miejsc pracy, jak i 
podnoszenie ich konkurencyjności tworzą szanse na stabilne zatrudnienie w warunkach 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy. Ponadto zaplanowana interwencja służyć będzie także wzmacnianiu procesów reintegracji 
przebiegających w PES, w tym w PS, co ma istotne znaczenie dla poprawy sytuacji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcia służące zwiększeniu popytu i podaży 
usług społecznych świadczonych przez PES przełożą się natomiast na większą dostępność tych 
usług dla ich odbiorców. Ponadto powinny wpłynąć na zwiększenie skali usług świadczonych w 
oparciu o potencjał społeczności lokalnej. 

Materiał obejmuje również propozycje rozwiązań wdrożeniowych w ramach środków 
europejskich, takich jak: struktura działań krajowych i regionalnych oraz podział na poszczególne 
elementy systemu, które mogą być przetwarzane na konkretne projekty. Te kwestie będą 
szczegółowo dyskutowane na kolejnym etapie prac. Niemniej w trakcie prac koncepcyjnych nie 
sposób całkowicie pominąć uwarunkowań finansowania ekonomii społecznej wyrażonych w 
projektach rozporządzeń. Uwarunkowania te powinny być brane pod uwagę w trakcie prac nad 
koncepcją. 
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że w warstwie strategicznej głównym punktem odniesienia 

do prac nad rekomendowanymi rozwiązaniami jest zaktualizowany i przyjęty przez rząd 
„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej”. Propozycje stanowią więc doprecyzowanie wraz z niezbędnymi korektami, 
konieczne z perspektywy programowania środków europejskich. W materiale znajdują się też 
propozycje w zakresie dalszych prac w związku z potrzebą aktualizacji Programu do 2030 roku. 

Przygotowując propozycje rozwiązań przyjęto kilka kluczowych założeń: 

1. Ekonomia społeczna może stanowić – w większym niż dotychczas wymiarze – odpowiedź na 

wyzwania demograficzne, w tym w szczególności poprzez dostarczanie usług 
społecznych wspierających niezależne życie osób o ograniczonej samodzielności i osób 

z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności. 

2. Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju lokalnego może także stanowić ważny element 
stymulujący rozwój obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i innych obszarów 
przezywających trudności rozwojowe. Na rozwój ekonomii społecznej należy patrzeć w 

sposób kompleksowy, tzn. uwzględniający jednocześnie: 

• działania wzmacniające podaż produktów i usług oferowanych przez podmioty 

ekonomii społecznej, a więc takie oddziaływanie na sektor ekonomii społecznej, które 
pozwoli zwiększyć liczbę PS (m.in. bazując na potencjale istniejących dziś PES), poprawi 
ich konkurencyjność, zwiększy skalę ich produkcji i sprzedaży, prowadząc będzie do 
zwiększenia liczby miejsc pracy w PS; 

• działania wspomagające popyt na produkty i usługi oferowane przez sektor 
ekonomii społecznej, czyli podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia liczby 
klientów PES z sektora publicznego, prywatnego, społecznego oraz ze strony 
indywidualnych konsumentów oraz zwiększenia skali tych zakupów. 

3. Potrzeby przedsiębiorstw społecznych i zatrudnionych w nich pracowników są 

kluczowym elementem w budowaniu przyszłości sektora. Dotyczy to w szczególności 
potrzeb pracowników zaliczanych do grupy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zapewnienia dla tych osób wysokiej jakości procesów 
reintegracyjnych w ramach przedsiębiorstwa społecznego i udziału w decydowaniu o 

rozwoju przedsiębiorstwa. 

4. Przedsiębiorczość społeczna stanowi ważny element uzupełniający inne działania 

podejmowane na rzecz poprawy wskaźników zatrudnienia w Polsce (aktywizacji grupy 
osób biernych zawodowo), a także poprawy jakości zatrudnienia zwłaszcza w 
odniesieniu do kategorii osób ubogich pracujących, osób pracujących z nietrwałym 
zatrudnieniem oraz osób pracujących z niepełnosprawnością. Dynamiczne zmiany na rynku 
pracy wymuszają zmianę podejścia w tym do osób dotychczas nieaktywnych zawodowo.  

5. Należy poszerzać wachlarz instrumentów finansowych i pozafinansowych dostępnych 

dla przedsiębiorstw oraz doskonalić istniejący system wsparcia ekonomii społecznej 
(na poziomie krajowym i regionalnym) zamiast dokonywać w nim radykalnych zmian. 
Dlatego też proponujemy istotne korekty całego systemu. 

6. Należy doskonalić system koordynacji działań podejmowanych na poziomie krajowym i 
regionalnym zarówno w wymiarze horyzontalnym jak i wertykalnym. 
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7. Pomimo, ze nie stanowi to wprost kwestii merytorycznej, to należy również zadbać o znacznie 
większa elastyczność działań Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na fakt, iż 
wiele dobrych rozwiązań niwelowanych jest przez system wdrożeniowy. 

W proponowanych rozwiązaniach, uwzględniono również kontekst regulacji europejskich. 
Istotną kwestią, wpływającą pozytywnie na rozwój ekonomii społecznej, było wyodrębnienie w 

ramach EFS w okresie 2014-2020 priorytetu inwestycyjnego poświęconego ekonomii społecznej 
i umiejscowienie go w ramach celu tematycznego 9. Dzięki temu wspieranie rozwoju ekonomii 
społecznej i przedsiębiorczości społecznej może być spójne z działaniami dotyczącymi zarówno 
aktywnego włączenia, usług społecznych interesu ogólnego, jak i rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność czy rewitalizacji, stanowiąc ważny instrument aktywnej polityki społecznej. To 
umiejscowienie problematyki ekonomii społecznej pozwala na włączanie jej w szerszy kontekst 
lokalnych i regionalnych polityk społeczno-gospodarczych. 

W nowym okresie programowania ważne jest, aby ekonomia społeczna stanowiła odrębny cel 
szczegółowy w ramach celu polityki „Bardziej społeczna Europa”. Podstawą jest tu założenie 
odnoszące się do ekonomii społecznej jako instrumentu włączenia społecznego, wzrostu 
zatrudnienia i rozwoju lokalnego oraz jej istotnej roli w rozwoju usług społecznych w interesie 
ogólnym. Ważne jest także, by ekonomia społeczna znalazła się w grupie celów służących 
włączeniu społecznemu i zwalczaniu ubóstwa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że może zdarzyć się 
inaczej, gdyż propozycje Komisji Europejskiej dotyczą umieszczenia ekonomii społecznej w 
priorytecie związanym z rynkiem pracy. Tego typu rozwiązanie może wpłynąć na konieczność 
rozproszenia działań w różnych celach tematycznych, co w efekcie może być elementem 
rozwojowym, o ile proces ten zostanie prawidłowo przygotowany. Nie zmienia to faktu, iż 
koncepcję wsparcia ekonomii społecznej należy zaplanować całościowo, bez względu na jej 
ostateczne umiejscowienie w poszczególnych programach operacyjnych. 

*** 

W dyskusji o przyszłości ekonomii społecznej i finansowania jej ze środków europejskich ważny 
jest głos podmiotów ekonomii społecznej, ale także ich otoczenia: OWES, ROPS, RKRES, jak 
również jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszeń, związków i federacji organizacji 
pozarządowych (obywatelskich). Dlatego w propozycjach konsumowane są główne wnioski z 
dyskusji, które odbyły się w 2017 i 2018 roku w trakcie spotkań makroregionalnych 
zorganizowanych w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej)1. 

Dodatkowo materiał uwzględnia wnioski z dyskusji o potrzebach przedsiębiorstw społecznych 
przeprowadzonej w trakcie Forum Spółdzielni Socjalnych (8-9.11.2018 r.) i wyniki badania 
potrzeb przedsiębiorstw społecznych (MRPiPS, 2018 r.). Dokument został także wzbogacany o:  

� wnioski z dyskusji z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, Instytucjami 
Zarządzającymi RPO, członkami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, w 
tym przedsiębiorstw społecznych (12-13.02.2019 r.), 

� uwagi członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zgłoszone w ramach prac 
Grupy ds. strategicznych i programowych, m. in.  w marcu, kwietniu oraz maju 2019 r., a także 
w lutym 2020 r. 

Materiał był także przedmiotem dyskusji w trakcie czterech spotkań konsultacyjnych, 
organizowanych w formule spotkań makroregionalnych, które odbyły się w pierwszej połowie 

                                                        
1 Raporty ze spotkań są dostępne na stronie:  
https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/raportozrss.pdf 
https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/podsumowanie_makro_2018.pdf  
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lipca 2019 r. w różnych częściach Polski. Uczestniczyło w nich 125 osób z Regionalnych Ośrodków 
Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Instytucji 
Zarządzających RPO i Instytucji Pośredniczących RPO, w tym Urzędów Marszałkowskich, 
Wojewódzkich Urzędów Pracy. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele Departamentu 
Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej2. 

Ponadto uwzględniono uwagi zgłoszone w trakcie prac prowadzonych równolegle przez 
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS. 

Materiał ten, w przypadku uzyskania ponownej rekomendacji Krajowego Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej zostanie przekazany Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako propozycja do wykorzystania w pracach nad 
krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. Etap ten nie zamyka jednak prac nad 
koncepcjami finansowania rozwoju ekonomii społecznej ze środków EFS. Dyskusja w tym 
zakresie toczyć się  będzie dalej także w 2020 roku, zwłaszcza w aspektach o charakterze 
operacyjnym.  

 

 

Należy pamiętać, że przedstawiony materiał może podlegać zmianom i uzupełnieniom w toku 
dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej. W trakcie przygotowywania bardziej szczegółowych rozwiązań uszczegółowiana 
i rozbudowywana będzie część III materiału. 

Nie ulega wątpliwości, że materiał oprócz społecznych konsultacji i dyskusji powinien być 
przedmiotem szczegółowych i eksperckich prac w grupach roboczych Krajowego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, w szczególności grup ds. finansowych i ds. monitorowania. 

W trakcie lektury należy mieć na uwadze, że przedstawiony materiał odnosi się wyłącznie do 
działań związanych z finansowaniem ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027, a nie 
całej problematyki polityk publicznych odnoszących się do ekonomii społecznej. 

  

                                                        
2 Szczegółowy raport z konsultacji materiału dotyczącego propozycji rozwiązań w zakresie finansowania 
ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE jest dostępny na stronie: 
https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/raport_spotkania_makro_sportkps-skompresowany.pdf 
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Dlaczego warto inwestować w ekonomię społeczną 

 

Ze względu na cechy przedsiębiorstw społecznych i – szerzej – podmiotów ekonomii społecznej, 
a także potencjał tych podmiotów do zatrudniania grup najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
realizacji usług społecznych, wykorzystania zasobów o charakterze lokalnym, ekonomia 
społeczna ma szansę odpowiedzieć w sposób kompleksowy na wiele wyzwań społeczno-
gospodarczych, które stoją przed Polską, regionami i lokalnymi wspólnotami samorządowymi. 

Do wyzwań tych należą w szczególności: 

� zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym (brak rąk do pracy), a co za tym idzie 
konieczność  uruchomienia niewykorzystanych zasobów rynku pracy i potencjału wielu grup, 
w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych i pracujących) oraz 
biernych zawodowo (kobiet, osób z niepełnosprawnościami, emerytów itd.) 

� zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, w tym zjawisko podwójnego starzenia  
społeczeństwa (wzrost liczby osób w wieku 65+ i 80+), a co za tym zwiększające się 
zapotrzebowanie na usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie tych osób w rodzinie i 
lokalnej społeczności 

� pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia (zgodnie 
z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami), co wymaga m.in. uruchomienia 
nowych i upowszechnienia istniejących usług wspierających niezależne życie w społeczności 
lokalnej (w tym w środowisku zawodowym) 

� rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne i zdrowotne wzmacniające rodziny, nie tylko w 
sytuacjach kryzysowych, ale w ich codziennym funkcjonowaniu, zanim staną się rodzinami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

� poważne zróżnicowania wewnątrzregionalne (w szczególności w odniesieniu do obszarów 
marginalizowanych oraz miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze), które powoduje 
problemy rozwojowe i demograficzne. 

Przedsiębiorstwa społeczne tworzą miejsca pracy, w tym przede wszystkim dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, ale też oddziałują na poziom zatrudnienia w innych podmiotach 
lokalnych. Ze względu na społeczne oddziaływanie mają szansę przyczynić się do poprawy 
sytuacji na obszarach marginalizowanych zgodnie z przyjętych paradygmatem wspierania 
słabszych. Jak pokazują analizy, skala zatrudnienia tych grup w przedsiębiorstwach społecznych 
(ale i szerzej w podmiotach ekonomii społecznej) jest większa niż w innych podmiotach. 

Dostępne dane pokazują także, że podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa 
społeczne) mają potencjał do realizacji usług społecznych (adresowanych do różnych grup: 
seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z 
niepełnosprawnościami, rodzin), a jako podmioty nie nastawione na maksymalizowanie zysków 
wyłącznie ekonomicznych, ale kierujące się misją społeczną i maksymalizacją korzyści 
społecznych (w tym zaspakajania potrzeb grup w najtrudniejszej sytuacji życiowej) mogą 
przyczyniać się nie tylko do upowszechniania usług, ale i ich większej przystępności cenowej. 
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1. Kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze w Polsce 

 
1.1.  Sytuacja na rynku pracy 

W ostatnim czasie obserwujemy znaczące zmiany na rynku pracy w Polsce. W III kwartale 2018 
r. wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 wyniósł 72,8%, co sytuuje nas nieco tylko 
poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej (73,5%). W przypadku kobiet wskaźnik ten wygląda 
dużo gorzej – 65,5% w Polsce w stosunku do 67,5% w UE. 

Warto pamiętać, że w przypadku krajów skandynawskich odsetek zatrudnionych ogółem 
przekraczał 80%, także w krajach o zbliżonej do Polski sytuacji społeczno-ekonomicznej był on 
znacząco wyższy: Łotwa 77,7%, Litwa 78,1%, Czechy 80,1%3.  

Należy wywnioskować, że wzrost zatrudnienia pochłonął zasoby aktywnego rynku pracy, 
czyli osoby bezrobotne. Mamy obecnie do czynienia ze znacznym spadkiem bezrobocia, do 
rekordowych 3,8% wg. BAEL4 przy jednoczesnej imigracji pracowników z Ukrainy i innych 
państw. Nieaktywni zawodowo w Polsce są wielokrotnie liczniejsi niż bezrobotni i podczas gdy 
liczba bezrobotnych zmniejszyła się między 2010 a 2018 r. o 60% to liczba biernych zawodowo 
tylko o 4%. 

Eksperci oceniają, że braki w zasobach pracy do 2040 r. szacowane są nawet na 4,5 mln 

osób5. Sytuacja na rynku pracy może stać się barierą do przekroczenia 3% wzrostu PKB już po 
2020 roku6. Dodatkowym elementem jest zwiększanie nacisku na wydajność pracy, co będzie 
wiązało się z przesuwaniem zasobów pracy do branż o wyższej wydajności, a zwiększało wagę 
niedoboru w sektorach, w których nie jest możliwe tak znacznie zwiększanie wydajności (np. 
usługi społeczne). 

Zmniejszające się zasoby rynku pracy wymuszają oddziaływanie w trzech kierunkach: 

� aktywizowania osób dotychczas nieaktywnych lub obecnie nieaktywnych zawodowo na 
rynku pracy, 

� aktywizowania bezrobotnych znajdujących się w największym oddaleniu do rynku pracy 
(osoby uznane za znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy 
o promocji zatrudnienia - nadal jest to ponad 818 tys. osób)7, 

� prowadzenia polityki migracyjnej, przyciągającej cudzoziemców na rynek pracy, 
przy czym ekonomia społeczna może w sposób istotny przyczyniać się do realizowania wyżej 
wymienionych celów aktywizacyjnych. 

O ile, ekonomia społeczna była i jest znacząca w kontekście aktywizacji bezrobotnych, o 

tyle nie była do tej pory wykorzystywana jako szansa zatrudnieniowa i integracyjna dla 
osób nieaktywnych zawodowo. 

                                                        
3 Dane Eurostat, Zatrudnienie i aktywność według płci i wieku. Dane kwartalne (dane dostosowane 
sezonowo) 
4 Dane za III kwartał 2018 r. Cyt. za: Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
wyrównane sezonowo w latach 2010-2018, GUS, Warszawa, 20.12.2018 
5 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 2016, Raport. Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej 
demografii, s. 13 
6 M. Zieliński, Podaż pracy jako bariera wzrostu gospodarczego w Polsce, „Prace naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 489 z 2017 r.  
7 MRPiPS, Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2018 r. 
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Należy zatem zwrócić jak największą uwagę na te grupy. Zgodnie z danymi BAEL wśród osób 
nieaktywnych zawodowo, poza uczącymi się i emerytami, najliczniejsze grupy stanowiły osoby 
nieaktywne z powodu: 

� obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu (1,8 mln), 
� choroby i niepełnosprawności (ok. 1,5 mln), 

� zniechęcenia w bezskutecznym poszukiwaniu pracy (ok. 237 tys.). 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na osoby z niepełnosprawnością, których wskaźnik 
aktywności zawodowej wynosił w III kwartale 2018 r. 18,3%, czyli o połowę mniej niż w UE. 
Ocenia się, że nieaktywnych zawodowo jest ok. 1,2-1,4 mln osób z niepełnosprawnością8. 
Warto przy tym pamiętać, że w przedsiębiorstwach społecznych wskaźnik zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością jest znacząco wyższy od przeciętnej w gospodarce. 

Należy też zwrócić uwagę, że w populacji biernych zawodowo 61,7% stanowią kobiety.9 

Nieaktywnych zawodowo jest więc ponad 8 mln kobiet. To one częściej sprawują funkcje 
opiekuńcze oraz wykonują obowiązki związane z prowadzeniem domu.  
 

 
Źródło: BAEL III kwartał 2018 

 

Należy także zwrócić uwagę na nowe grupy coraz bardziej narażone na wykluczenie społeczne: 

� opiekunowie osób z niepełnosprawnościami (w szczególności rodzice dzieci z 
niepełnosprawnościami oraz opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych), którzy są 

                                                        
8 Szacunki. Wg BAEL w III kwartale 2018 r. było to ok. 2,4 mln osób, z czego 1 mln osób z 
niepełnosprawnością będących emerytami. 
9 Wg BAES w II kwartale 2019, Cyt. za:  Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 roku (dane 
wstępne), GUS, Warszawa, 26.08.2019 
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wykluczani z rynku pracy m.in. przez system transferów społecznych. Grupę tę szacuje się na 
ok. 210-240 tys.10  

� mieszkańcy obszarów wiejskich narażeni m.in. na pogarszający się dysparytet dochodowy 
w rolnictwie, postępujące niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, 
migracja ludzi młodych, problem depopulacji), dezagraryzację wsi, ograniczony dostęp do 
wysokiej jakości usług publicznych, społecznych, zdrowotnych i cyfrowych, jak również 
nierówności społeczne w rozwoju regionalnym i w układzie miasto-wieś (w tym w 
szczególności rozwój infrastrukturalny i społeczny). Dysproporcje w dostępie do 
podstawowych  usług, brak nowych miejsc pracy, słabo rozwijająca się przedsiębiorczość na 
obszarach wiejskich skutkuje m.in. wysokim stopniem bezrobocia ukrytego na wsi oraz niską 
mobilnością zawodową ludności wiejskiej. Szacuje się, że wysokość ukrytego bezrobocia 
w sektorze rolnym wynosi około 490 tys. osób w wieku produkcyjnym. To specyficzne 
zjawisko dla obszarów wiejskich dotyczy gospodarstw rolnych, w których zatrudnienie 
znajdują domownicy rolnika (m.in. małżonkowie, dzieci), mimo że świadczona przez nich 
praca nie jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia - nie wpływa na wzrost 
poziomu produkcji. 
 

Warto również zwrócić uwagę na osoby zatrudnione w szarej strefie - w 2017 r. było to 880 

tys. osób (5,4% w ogólnej liczby pracujących w Polsce wg BAEL).11 W grupie tej są osoby, 
które nie podejmują legalnego zatrudnienia z uwagi na obciążenia komornicze, długi czy alimenty. 
W przypadku tej grupy należałoby rozważyć wprowadzenie rozwiązań prawnych, które znacząco 
ułatwią spłatę tych zobowiązań, i pozwolą osobom z tych grup na podjęcie zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej i/lub w realizacji usług o charakterze społecznym. Warto również 
zwrócić uwagę na kwestie osób pozbawionych wolności (ok. 150 tys.) i ich otoczenia, jako 
potencjalnego zasobu pracy. 
 

Dodatkowym aspektem polskiego rynku pracy jest niestabilność i niska jakość zatrudnienia. 
Polski rynek pracy charakteryzuje: 
- bardzo wysoki - jeden z najwyższych w Europie - udział umów na czas określony (22% wobec 
11,3% w UE), 
- wysoki odsetek osób pracujących w nietypowych formach zatrudnienia (umowy 
cywilnoprawne, samozatrudnienie). Około 1,2 mln osób pracuje na zasadach samozatrudnienia, 
kolejne 1,2 mln na umowach cywilnoprawnych, które są ich jedyną formą zatrudnienia, z czego 
80% z nich nie pracuje w tych formach z własnego wyboru 12, 
- niski poziom wynagrodzeń skutkujący dużą liczbą tzw. biednych pracujących (10%). W 2017 r. 
ponad 1,5 mln osób otrzymywało wynagrodzenie brutto w wysokości nieprzekraczającej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

1.2. Spójność terytorialna 

Istotnym elementem mogącym obniżać zdolności rozwojowe Polski jest polaryzacja 

terytorialna, utrzymywanie się obszarów trwałej marginalizacji zarówno społecznej, jak i 

                                                        
10 Rafał Bakalarczyk, Deficyt bezpieczeństwa emerytalnego opiekunów osób niesamodzielnych jako skutek 
dezaktywizującego zawodowo systemu opieki w Polsce, „Ubezpieczenia społeczne” nr 4 z 2017 r.  
11Rynek pracy w Polsce, MRPIPS, Departament Rynku Pracy, 15.03.2019, Cyt. za: Praca nierejestrowana w 
2017 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL), GUS, 24.10.2018 r. 
12 Wybrane zagadnienia rynku pracy 28.12.2018 r. (dane dla 2017 r.), GUS, grudzień 2018 
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gospodarczej. O ile Polska nie należy do krajów o dużym poziomie zróżnicowania na poziomie 
wojewódzkim, o tyle dość istotne zróżnicowanie jest na poziomie powiatowym i gminnym, np. w 
zakresie poziomu PKB na mieszkańca - z jednej strony mamy Warszawę z 292% średniej krajowej, 
Poznań (197%), czy Wrocław (163%), z drugiej strony - podregiony przemyski i chełmsko-
zamojski na poziomie 53%, czy nowotarski i ełcki z 57%. Zróżnicowanie to powiększa się jeszcze 
w czasie. 

Podobnie należy zwrócić uwagę na miasta średnie, w których obserwowany jest regres 
społeczno-gospodarczy, odpływ ludności do dużych ośrodków, starzenie się społeczeństwa, 
upadek lokalnego przemysłu. 

Przyjęta przez rząd Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 203013 bardzo wyraźnie 
podkreśla potrzebę interwencji publicznej na wskazanych obszarach przy znacznym 
zaangażowaniu społeczności lokalnych. W związku z tym szczególnie istotne jest zwiększenie roli 
ekonomii społecznej na tych obszarach. 

 

2. Wyzwania demograficzne i środowiskowe 

 
Kwestią, która będzie miała wpływ na rozwój społeczny i jakość życia jest demografia. Wyniki 
Prognozy ludności na lata 2014-2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia 
społeczeństwa. Populacja osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie o 5,4 mln w porównaniu do 
2013 r. i do końca 2050 będzie wynosiła ponad 11 mln. Tym samym osoby w wieku 65 lat i 
więcej będą stanowiły prawie 1/3 ogółu ludności Polski.14 W okresie objętym prognozą 
przeciętne trwanie życia będzie nadal wydłużało się, osiągając w 2050 r. wartości większe od 
obecnie notowanych o 9 lat dla mężczyzn (do 82,1 lat) i 6 lat dla kobiet (do 87,5 lat). Liczba osób 
w wieku 80 lat i więcej wzrośnie o 2 mln w porównaniu do 2013 r. i do końca 2050 będzie 

wynosiła 3,5 mln.                                                                                                                  

                                                        
13 https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego 
14 Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014 
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Powyższe dane pokazują skalę wyzwań związanych z koniecznością rozwoju rynku produktów i 
usług dla seniorów. Dotyczy to zarówno produktów i usług, które pozwolą im jak najdłużej 
zachować sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną, ale także takich, które pozwolą na 
niezależne życie w lokalnej społeczności dla tych seniorów, których sprawność jest ograniczona. 
Priorytetowe wydaje się rozwijanie rożnych form usług opiekuńczych i wspomagających osoby o 
ograniczonej samodzielności oraz poszukiwanie nowych sposobów dostarczenia usług 
opiekuńczych, zwłaszcza w kontekście szerokiego procesu deinstytucjonalizacji, podkreślanego 
przez Komisję Europejską jako jeden z wymogów dla planowania interwencji w ramach Funduszy 
Europejskich w nadchodzącej perspektywie. Ważnym wzmocnieniem tego segmentu usług mogą 
być podmioty ekonomii społecznej działające w tym sektorze. 

 

Warto także zwrócić uwagę na rosnące znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego jako jednego 
z istotnych elementów polityk zrównoważonego rozwoju. Ma ona coraz większe znaczenie w 
politykach miejskich na poziomie europejskim i krajowym. Inicjatywom legislacyjnym i 
finansowym UE towarzyszy zainteresowanie władz w Polsce. W „Krajowym Programie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”15 wskazano, że stwarza to 
szanse rozwoju przedsiębiorstw społecznych poprzez podjęcie działalności np. w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i innych usług związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku w gminach, w zakresie melioracji wodnych oraz usług leśnych, a także działających 
w obszarze odnawialnych źródeł energii, przy równoczesnym zwiększeniu szans na tworzenie 
miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Mogą być to również działania związane z promocją produktów lokalnych (krótkie 

                                                        
15 
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,do,2023,roku.,Ek
onomia,solidarnosci,spolecznej,4119.html 
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łańcuchy dostaw), jak również niezwykle obiecująca branża turystyki społecznej. Takich 
obszarów jest więcej, część z nich może być wskazywana na poziomie regionalnym jako kluczowa 
sfera rozwoju lub jako działania w sferze innowacji i eksperymentów. 

 
Analiza kluczowych wyzwań o charakterze społeczno-gospodarczym wskazuje na potrzebę 

nowego podejścia do aktywizacji określonych kategorii osób, które z uwagi na 
dotychczasową politykę rynku pracy były pomijane w działaniach aktywizacyjnych. 
Stanowią one jednocześnie olbrzymią szansę dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, która 
dzięki swojej elastyczności i zindywidualizowanemu podejściu jest dobrym obszarem do 
tworzenia miejsc pracy. 

Drugim wyzwaniem jest ścisłe powiązanie działań na rzecz ekonomii społecznej z nową 
polityką rozwoju regionalnego, a także większa koncentracja działań na obszarach 

marginalizowanych lub tracących swoje dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. 
Wyzwaniem jest odbudowywanie lokalnych społeczności w wymiarze społecznym i 
gospodarczym, a tym samym zachęcanie do aktywizowania się w miejscu zamieszkania przy 
równoczesnym zmniejszaniu zachęt do mobilności terytorialnej w kierunku dużych metropolii. 

Trzecim wyzwaniem jest poszukiwanie takich dziedzin aktywności gospodarczej, 
połączonych z korzyściami społecznymi i środowiskowymi, które z uwagi na procesy 

demograficzne, czy europejskie i krajowe polityki publiczne (np. usługi społeczne, 
gospodarka obiegu zamkniętego) będą tworzyć nowe miejsca pracy i nowe 

przedsiębiorstwa, umożliwiając zarazem rozwój gospodarczy i społeczny oraz nowe rynki 
dla ekonomii społecznej. Niezbędne jest przy tym zwrócenie uwagi na zmiany technologiczne i 
organizacyjne w sektorze usług, które wymagają innowacyjnego podejścia, jak również zasilenia 
inwestycyjnego związanego z nowymi wyzwaniami. 

 

3. Kondycja i potrzeby sektora ekonomii społecznej 

 

3.1. Podmioty ekonomii społecznej 

W 2017 r. sektor ekonomii społecznej tworzyło 91,9 tys. organizacji pozarządowych 

(obywatelskich)16 i 1,5 tys. aktywnych spółdzielni17, wśród których większość – 60%. – 
stanowiły spółdzielnie socjalne, blisko połowę mniej spółdzielnie pracy (31,1%), a 9,0% - 
spółdzielnie inwalidów i niewidomych18. Dodatkowo do zbiorowości tej należy zaliczyć około 

                                                        
16 Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, Warszawa, luty 2019 r. 
17 Liczba ta odnosi się wyłącznie do spółdzielni zaliczanych do kategorii podmiotów ekonomii społecznej: 
spółdzielni socjalnych i spółdzielni, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielni pracy lub spółdzielni 
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. 
18 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, Warszawa, marzec 2019 r. Według 
Krajowego Rejestru Sądowego w lutym 2019 r. zarejestrowanych było ponad 1840 spółdzielni socjalnych, 
podczas gdy w badaniach GUS za 2017 r. operat do badania stanowiło 1400 spółdzielni socjalnych 
(zarejestrowane w REGON z wykluczeniem jednostek z zawieszoną działalnością, w stanie likwidacji lub z 
zakończoną działalnością). 
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0,1 tys. spółek non-profit. Sektor podmiotów ekonomii społecznej tworzy także ok. 5 tys. kół 
gospodyń wiejskich19 i blisko 1 tys. zakładów pracy chronionej20. 

Należy zwrócić uwagę, że organizacje pozarządowe odznaczają się niskim poziomem 
ekonomizacji. Jedynie ok. 30% podmiotów prowadziło działalność ekonomiczną (gospodarczą, 
odpłatną działalność pożytku publicznego)21. Warto też zwrócić uwagę, że w zamówieniach 
publicznych uczestniczy ok. 2% organizacji pozarządowych22. 

Podmioty ekonomii społecznej (w segmencie organizacji pozarządowych) tworzyły w 2016 r. 
133,4 tys. pełnoetatowych miejsc pracy na podstawie stosunku pracy oraz 50 tys. etatów 
przeliczeniowych na umowach cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione w organizacjach w ramach 
stosunku pracy (według stanu na koniec 2016 r.) stanowiły 1,2% zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy w gospodarce narodowej. Charakterystycznymi dla sektora są: feminizacja 
zatrudnienia (blisko 3/4 zatrudnionych), blisko 2-krotnie wyższe niż w całej gospodarce 
zatrudnienie osób z niepełnosprawnością (6,5%) oraz 2,5-krotnie większe niż w gospodarce 
narodowej zatrudnienie osób w wieku emerytalnym (6,4%)23. Wskazuje to na potencjał 

sektora ekonomii społecznej w segmencie organizacji pozarządowych jako organizatora 
miejsc pracy, w tym w szczególności dla osób z trudnościami na rynku pracy. 

Jednocześnie należy pamiętać, że większość podmiotów ekonomii społecznej (w segmencie 
organizacji pozarządowych) nie korzysta w ogóle z pracy płatnej (w 2016 r. było to prawie 60% 
podmiotów ekonomii społecznej/organizacji pozarządowych)24. W 2016 r. średnia pensja 
przypadająca na jednego pełnoetatowego pracownika była istotnie niższa niż średnia pensja 
krajowa i wyniosła 3,3 tys. zł, przy 4,0 tys. zł w całej gospodarce narodowej.25 Jednak warto 
zwrócić uwagę, że oznacza to również duży potencjał do rozwoju ekonomicznego przy 
zastosowaniu właściwych zachęt prawno-ekonomicznych. 

W spółdzielczym segmencie ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, pracy oraz inwalidów i 
niewidomych w 2017 r. zatrudniały 34,6 tys. osób na podstawie stosunku pracy (według stanu na 
koniec roku) oraz ok. 2,5 tys. na podstawie umów cywilnoprawnych, dla których były głównym 
miejscem pracy. Ogółem na koniec 2017 r. w spółdzielniach pracowało 16,3 tys. osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły osoby z 
niepełnosprawnością (88,4%) oraz osoby długotrwale bezrobotne (8,7%). Oznacza to, że w 
sektorze spółdzielczym blisko połowę (47,7%) zatrudnionych, dla których było to główne miejsce 
pracy, stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w spółdzielniach socjalnych było 
to 2/3 zatrudnionych)26. Tym samym zatrudnienie tych osób w sektorze spółdzielczym jest w 
znaczący sposób wyższe niż ich zatrudnienie w gospodarce oraz w organizacjach pozarządowych. 

                                                        
19 Za: http://wiescirolnicze.pl/kola-gospodyn-wiejskich-ile-zarejestrowano/ oraz Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich: https://krkgw.arimr.gov.pl 
20 Dane MRPIPS, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-dotyczace-zakladow-pracy-chronionej 
21 Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd 
gospodarczy i zawodowy, GUS, Warszawa-Kraków 2018 
22 Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca, GUS, 2017, za „Efekty wsparcia 
udzielanego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I”, 
Główny Urząd Statystyczny, Jachranka 2018 
23 Sektor non-profit w 2016 r., op. cit. 
24 Sektor non-profit w 2016 r., op. cit. 
25 Sektor non-profit w 2016 r., op. cit. 
26 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit. 
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Warto jednak zwrócić uwagę, że o ile dynamicznie wzrasta liczba spółdzielni socjalnych, o tyle 
zmniejsza się zbiorowość spółdzielni inwalidów i niewidomych. W 2009 funkcjonowało 265 
spółdzielni inwalidów i niewidomych, a w 2017 – 136.   W tym okresie o 27,5 tys. zmniejszyła się 
również liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach inwalidów i niewidomych.27 

Zmniejsza się także liczba zakładów pracy chronionej i liczba zatrudnianych w ZPCh osób z 
niepełnosprawnością.  Wg stanu na grudzień 2018 r. ZPCH było 992 ( o 116 mniej niż w grudniu 
2017 roku). W ciągu roku zmniejszyła się także – o ponad 15,4 tys. osób – liczba osób z 
niepełnosprawnością zatrudnionych w ZPCh. Na koniec 2018 zatrudniały one ogółem  145 876 
osób, w tym 113 766  osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami specjalnymi 35 073 osoby. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ukształtował się na poziomie 77,99%.28 

To co jest niewątpliwym atutem sektora ekonomii społecznej, co pokazują wyniki badań 
Głównego Urzędu Statystycznego, to jego udział w realizacji usług społecznych użyteczności 

publicznej29:  

 

W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 112,7 tys. placówek świadczących usługi społeczne w takich 
dziedzinach jak: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, 
ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. Około 20% placówek świadczących w 2016 r. usługi 
społeczne we wskazanych dziedzinach prowadzona była przez podmioty sektora ekonomii 
społecznej w segmencie organizacji pozarządowych (24,2 tys.). 

                                                        
27 Na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, 2019, s. 86, dane na 
podstawie sprawozdania INF_ZPCH_ZAZ. 
28 Dane MRPIPS, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-dotyczace-zakladow-pracy-chronionej 
29 Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, GUS, Warszawa-Kraków 
2018. 
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Podmioty w segmencie organizacji obywatelskich świadczące usługi społeczne miały w 2016 r. 
łącznie 12,2 mln odbiorców, którzy przynajmniej dwa razy w roku skorzystali z ich działalności, 
w tym 7,6 mln osób korzystało wyłącznie z oferty podmiotów dostarczających 
niezinstytucjonalizowane usługi społeczne. 

Podmioty, które świadczyły usługi społeczne osiągnęły w 2016 r. łącznie 13,8 mld zł przychodów, 
w tym 9,7 mld zł przypadło na organizacje prowadzące usługi zinstytucjonalizowane, a 4,1 mld zł 
– wyłącznie niezinstytucjonalizowane. 

Źródło: Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, GUS, Warszawa-Kraków 2018. 

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba placówek o charakterze niekomercyjnym świadczących 
usługi społeczne wzrasta. W 2014 r. było to 23,0 tys. placówek, w 2016 - 24,2 tys. Przyrost liczby 
PES świadczących usługi społeczne, a tym samym przyrost liczby osób objętych usługami 
społecznymi może być szybszy dzięki interwencji publicznej w ramach Funduszy Europejskich. 

Należy zwrócić uwagę, że wysoki odsetek podmiotów ekonomii społecznej w segmencie 
organizacji pozarządowych (87,2%) wskazywał w 2017 r. na fakt współpracy z innymi 
podmiotami. Współpracę z administracją rządową, samorządową lub podległymi jej jednostkami 
zadeklarowało 80,5% organizacji. Drugą, najczęściej wskazywaną grupą podmiotów, z którymi 
kooperowały badane organizacje, stanowili partnerzy pochodzący z sektora non-profit (51,9%). 



Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2020+ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

str. 20  
 
 
 

Najrzadziej podejmowano współpracę z podmiotami komercyjnymi (32,4%)30. W przypadku 
podmiotów spółdzielczych w 2017 r. 87,7% spółdzielni współpracowało z innymi podmiotami. 
Partnerami współpracy były przede wszystkim podmioty komercyjne (71,9%) oraz instytucje 
publiczne (71,8%). Instytucje publiczne były głównym partnerem współpracy dla spółdzielni 
inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych. Współpracę z administracją rządową, 
samorządową lub podległymi jej jednostkami zadeklarowało 94,9% spółdzielni inwalidów i 
niewidomych oraz 77,8% spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie pracy kooperowały najczęściej z 
podmiotami komercyjnymi (71,4%). Tylko połowa spółdzielni współpracowała z organizacjami 
non-profit (najczęściej spółdzielnie socjalne – 63,9%)31. 

Sam fakt współpracy jest elementem pozytywnym i raczej oczywistym. Niepokoi jednak brak 
budowania bardziej trwałych powiązań, zwłaszcza w zakresie stabilnego realizowania zadań 
publicznych lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej. W przypadku 
spółdzielni ok. 33% deklaruje przynależność do jakiejś struktury. Są to jednak najczęściej 
struktury związków rewizyjnych lub lustracyjnych. Natomiast już tylko zaledwie 5,8% wskazuje 
na przynależność do sieci i nieformalnych porozumień. W przypadku organizacji pozarządowych 
40% wskazało na przynależność do międzynarodowych lub krajowych, regionalnych lub 
branżowych porozumień organizacji, przy czym najczęściej występowała działalność w ramach 
formalnych struktur krajowych (27%) takich jak: związki, federacje, lokalne grupy działania. 
Natomiast zaledwie 9% wskazywało przynależność do sieci i nieformalnych porozumień32. Należy 
zwrócić uwagę, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nieznany jest udział sieci i 
porozumień o charakterze ekonomicznym. 

 

3.2.  Przedsiębiorstwa społeczne 

Niestety dane o liczbie przedsiębiorstw społecznych są dość nieprecyzyjne. Można teoretycznie 
przyjąć, że kryteria otrzymania statusu przedsiębiorstwa społecznego – przy obecnych 

wymaganiach z wytycznych MIiR – powinno obecnie spełniać ok. 1500-1800 podmiotów 
(uwzględniając udział spółdzielni socjalnych). Według listy prowadzonej przez MRPiPS do 
października 2019 r. zarejestrowano zaledwie 1102 przedsiębiorstw społecznych33. Należy 
jednak pamiętać, że obecna lista ma charakter informacyjny. Zarejestrowanie się nie daje obecnie 
wielu realnych uprawnień związanych ze statusem przedsiębiorstwa społecznego (poza 
możliwością korzystania z dotacji na utworzenie miejsca pracy), dlatego liczba przedsiębiorstw 
społecznych wpisanych na listę może być niedoszacowana. Według aktualnego stanu 
zarejestrowane PS stanowią od 1,5 do 2% ogółu podmiotów ekonomii społecznej. Należy zatem 
rozważyć, czy taka struktura sektora ES jest oczekiwana i czy nie należałoby położyć 
mocniejszego nacisku na zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych – co oznaczałoby 
uelastycznienie definicji w kontekście wymogów związanych z proporcją zatrudnienia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w PS lub poszerzenie wsparcia na podmioty realizujące 
istotne działania i usługi z uwagi na oczekiwania społeczne i polityki publiczne np. usługi 
społeczne użyteczności publicznej. Wydaje się, że decyzja w tej sprawie może przesądzić o obrazie 
polskiej przedsiębiorczości społecznej. 

                                                        
30  Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r., GUS, Warszawa, 27 grudnia 2018 r. 
31 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit. 
32 Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie i współpraca, GUS, op.cit. 
33 Dane Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS: 
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html 
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Warto jednak zwrócić uwagę, przez analogię, na status organizacji pożytku publicznego (OPP), w 
którym w zamian za określone uprawnienia i ułatwienia podatkowe, organizacje te muszą 
zobowiązać się do określonego typu transparentności. W tym przypadku po status ten sięgnęło 
zaledwie ok. 10% organizacji pozarządowych. Może to sugerować, że przy znacznie trudniejszych 
wymogach dla PS (demokratyczne zarządzanie,  i przeznaczanie go na rozwój i reintegrację 
zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), a jednocześnie braku wymiernych 
korzyści z obecności na liście przedsiębiorstw społecznych MRPIPS,  nie należy spodziewać się 
radykalnego przyrostu podmiotów chcących nabyć status PS. 

Jeśli chodzi o kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw społecznych, to znane są obecnie dane 
dotyczące segmentu spółdzielni socjalnych, czyli podmiotów stanowiących obecnie 2/3 stanu 
przedsiębiorstw społecznych na liście MRPiPS. Według danych z 2016 r. największą część 
spółdzielni socjalnych tworzyły jednostki osiągające roczne przychody powyżej 100 tys. zł, jednak 
nie przekraczające 1 mln zł (56%). Jednocześnie podmioty te generowały największą część 
przychodów badanych spółdzielni socjalnych (61%). Drugą co do wielkości zbiorowość stanowiły 
spółdzielnie socjalne o przychodach w przedziale od 10 do 100 tys. zł rocznie (35%). Udział 
środków finansowych zgromadzonych przez te podmioty w całości przychodów osiągniętych 
przez spółdzielnie socjalne w 2016 r. był jednak niewielki (6%). Z kolei niewielka część 
podmiotów o najwyższych wpływach (powyżej 1 mln zł) generowała ponad 1/3 łącznych 
przychodów uzyskanych przez spółdzielnie socjalne. Przeciętna spółdzielnia dysponowała 
środkami trwałymi o wartości ok. 60 tys. zł, jednak w połowie badanych jednostek wartość 
posiadanych dóbr rzeczowych nie przekraczała ok. 40 tys. zł.34 Wskazuje to na fakt, że  większość 
przedsiębiorstw społecznych jest podmiotami małymi, o lokalnym charakterze, raczej o 
ograniczonych zasobach finansowych, realizujących zadania o niedużym potencjale 
ekonomicznym. Niedostateczne zasoby były wskazywane przez spółdzielców w 2016 r. jako jedne 
z głównych trudności. Brak zasobów, wynika m.in. z faktu dość ograniczonego wsparcia na start 
dla przedsiębiorstw, co powoduje, że oczekiwany wzrost wymaga dodatkowego wsparcia, w tym 
także poprzez instrumenty zwrotne. Oczywiście należy pamiętać, że spółdzielnie socjalne, a także 
inne podmioty, w szczególności nastawione na zatrudnianie i reintegrację, dążą często do 
zbilansowania swojej działalności tak, aby zapewnić stabilność zatrudnienia dla pracowników, a 
nie do maksymalizacji zysków jak inni przedsiębiorcy. Z tego względu podmioty te mogą 
napotykać na trudności w akumulowaniu kapitału niezbędnego do inwestycji i rozwoju, co 
oznacza, że to właśnie w tym obszarze należy programować dedykowane dla nich wsparcie. 

W roku 2018 MRPiPS zrealizowało badanie on-line potrzeb przedsiębiorstw społecznych. 
Ankietę skierowano do ponad 800 przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych na liście 
prowadzonej przez MRPiPS. Wypełniło ją ok. 200 przedsiębiorstw społecznych. Kluczowe 
wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że: 

� 86% przebadanych przedsiębiorstw społecznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie 
potrzebować dodatkowych środków finansowych. Średnio jedno przedsiębiorstwo będzie 
potrzebować ok. 260 tys. PLN, przy czym kwoty te wahają się od 1 tys. do 6 mln zł, 

� najczęściej dodatkowe środki finansowe będą potrzebne na zakupy związane z rozwojem i 
inwestycjami: stworzenie nowych miejsc pracy, zakup wyposażenia, maszyn lub urządzeń itd. 
Kategorie te nie są rozłączne, pokazują jednak pro rozwojowy charakter przebadanych 
przedsiębiorstw społecznych, 

                                                        
34 Spółdzielnie socjalne w 2016 r. Informacja sygnalna, GUS, Warszawa, 21 luty2018 r. 
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� przedsiębiorcy społeczni wskazują na trzy główne źródła finansowania: dotacje z EFS, dotacje 
z FP lub PFRON, pożyczka z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Pokazuje to 
jednak małą dywersyfikację źródeł finansowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw 
społecznych i duże uzależnienie od środków EFS, 

� co istotne, 87% przedsiębiorstw społecznych, deklarujących potrzebę dodatkowego 
finansowania, planuje skorzystać w tym zakresie z usług OWES. Pokazuje to, jak ważny jest 
wyspecjalizowany system wsparcia dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, 

przedsiębiorstwa społeczne potrzebują również doradztwa i szkoleń. 73% badanych 
deklaruje, że będzie miało takie potrzeby w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najwięcej 
przedsiębiorstw społecznych deklaruje zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe i doradztwo 
związane z budowaniem pozycji na rynku35. Niepokojąca może natomiast wydawać się 
niewielka liczba wskazań związanych z realizacją celów społecznych, pozyskiwaniem 

nowych członków, czy też budowaniem zespołu. Może to wskazywać na nadmierną 
koncentrację przedsiębiorstw społecznych na celach biznesowych, a pomijanie działań 

kluczowych z perspektywy społecznego oddziaływania przedsiębiorstw społecznych 
działań o charakterze społecznym .W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się 
oddziaływaniu społecznemu do wewnątrz  (przejawiającemu się w szczególności 
prowadzoną przez PS reintegracją społeczną oraz kooperatywnym działaniem i 
podejmowaniem decyzji) oraz na zewnątrz (w tym w szczególności w odpowiadaniu na 
potrzeby mieszkańców poprzez realizację usług społecznych). 

Analizując kwestie działań reintegracyjnych, należy zauważyć, że w 2017 r. niespełna połowa 
(46,6%) spółdzielni, które były głównym miejscem pracy dla pracowników etatowych, 
prowadziła na ich rzecz działania z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej. Takiego 
wsparcia swoim pracownikom udzielała zdecydowana większość spółdzielni inwalidów 
i niewidomych (92,5%), rzadziej spółdzielnie socjalne (52,8%). Działania reintegracyjne na rzecz 
pracowników prowadziła jedynie co piąta spółdzielnia pracy. 

Najczęściej prowadzonymi, przez spółdzielnie, działaniami z zakresu reintegracji społecznej lub 
zawodowej na rzecz pracowników były spotkania lub wyjazdy integracyjne (57,0%). Rzadziej 
zapewniano pracownikom uczestnictwo w kulturze (26,0%), indywidualny program rehabilitacji 
czy działania samopomocowe (po 19,4%). Najrzadziej pracownicy spółdzielni mogli skorzystać 
z zakładowego ośrodka zdrowia lub rehabilitacji (12,7%)36. 

 

W kontekście działań reintegracyjnych prowadzonych przez PS, warto też zauważyć, że udział 
osób opuszczających jednostki reintegracyjne i podejmujących zatrudnienie w sektorze ekonomii 
społecznej jest stosunkowo niski. W zaledwie 9,3% spółdzielni byli zatrudnieni pracownicy, 
którzy zakończyli uczestnictwo w zajęciach w CIS, KIS, WTZ. Udział osób z tej grupy wśród 
zatrudnionych, dla których spółdzielnia była głównym miejscem pracy, stanowił zaledwie 1,1% 
ogółu zatrudnionych37. Natomiast w przypadku organizacji pozarządowych zaledwie 1% z nich 

                                                        
35 Zgodnie z danymi z badania, najczęściej wskazywano zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji 
zawodowych pracowników (73% ankietowanych wskazało taką odpowiedź). Na drugim miejscu był 
marketing/ promocja (budowanie marki, wykorzystanie mediów społ.) – 52%, a na trzecim wzmocnienie 
pozycji rynkowej aktualnej oferty (strategia cenowa, poprawa jakości oferty etc.) – 47%. 
36 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit. 
37 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit.  
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był głównym miejscem pracy pracowników etatowych, którzy zakończyli uczestnictwo w CIS, KIS, 
WTZ. Natomiast udział takich pracowników wśród osób zatrudnionych, dla których jednostka 
była głównym miejscem pracy wyniósł 0,3%38. Wskazuje to na potrzebę znaczącego udrożnienia 
przepływu pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej osób przygotowywanych do podjęcia 
zatrudnienia.  

Drugim po reintegracji ważnym wątkiem wewnętrznego oddziaływania społecznego jest 
kooperatywizm w działaniu i w podejmowaniu decyzji w ramach PES (w tym PS), przejawiający 
się m.in. wybieraną formą prowadzenia działalności. Pomiędzy 2010 a 2016 r. liczba aktywnych 
organizacji pozarządowych zwiększyła się o ok. 15%. Jednak największą dynamiką cechowały się 
zdecydowanie fundacje, które nie mają charakteru członkowskiego. Jednocześnie w tym samym 
czasie o ok. 12,3% zmniejszyła się baza członkowska podmiotów ekonomii społecznej z segmentu 
organizacji obywatelskich. Liczba członkostw w 2016 r. wyniosła 7,9 mln osób.39 To spadek o 
ponad 1,3 mln osób w sektorze ekonomii społecznej. To niepokojące zjawisko powoduje również 
kurczenie się samych organizacji. 

Wymiar członkowski widoczny jest najbardziej w spółdzielniach zrzeszających osoby fizyczne, w 
których, na koniec grudnia 2017 r., członkowie stanowili około połowę osób (50,9%) 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadprzeciętnie wysoki udział członków wśród 
pracowników odnotowano wśród spółdzielni socjalnych zrzeszających osoby fizyczne (56,5%), a 
następnie spółdzielni pracy (54,6%). W przypadku spółdzielni inwalidów i niewidomych 
członkowie stanowili 46,2% pracowników etatowych40. 

Natomiast zgodnie z listą przedsiębiorstw społecznych, prowadzoną przez MRPiPS, już ponad 
35% zarejestrowanych PS stanowią przedsiębiorstwa utworzone na bazie fundacji lub spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Kierunek ten może budzić niepokój, czy część 
przedsięwzięć nie zmierza w stronę tworzenia form stricte gospodarczych z pominięciem 
aspektów społecznego oddziaływania w tym z pominięciem mechanizmów udziału pracowników 
w zarządzaniu. Nie stanowi to oczywiście reguły, choć skala wskazuje na potrzebę pogłębionych 
analiz w tej kwestii. 

Pokrewną kwestią z obszaru społecznego oddziaływania jest struktura demokratyczna 
przedsiębiorstw społecznych, która stanowi jeden z podstawowych elementów definiujących 
przedsiębiorstwo społeczne. Ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wymaga 
wzmocnienia W badaniach za 2014 roku, problemem o charakterze wewnętrznym najrzadziej 
wskazywanym jako dotkliwy, występującym w opinii ponad 60% badanych spółdzielni socjalnych 
w bardzo małym lub małym stopniu były konflikty wewnętrzne w spółdzielni41. Wynika to z 
obowiązującej kultury organizacyjnej polskiego sektora biznesowego o bardzo niskim poziomie 
partycypacji pracowników, jak również dość ograniczonego zasięgu oddziaływania kultury 
organizacyjnej demokratycznych organizacji członkowskich. 

W odniesieniu do zewnętrznego oddziaływania społecznego przedsiębiorstw społecznych należy 
podkreślić przede wszystkim: bazowanie na lokalnych zasobach, również ludzkich (w tym osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) i odpowiadanie na potrzeby lokalnych społeczności, 
zwłaszcza potrzeby niszowe i potrzeby grup mniejszościowych (np. osób z określonymi rodzajami 
niepełnosprawności), nierzadko  zaniedbywane w działaniach samorządów i nieopłacalne dla 
                                                        
38 Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit.   
39 Sektor non-profit w 2016 r., op. cit. 
40 Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., op. cit.  
41 Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015, MRPiPIS, Warszawa, czerwiec 2016 r. 
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tradycyjnego biznesu. Niestety nie są w Polsce prowadzone badania korzyści społecznych 
wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w danej społeczności. Tymczasem 
mogłoby to ułatwić oparty o dowody i ekonomiczne argumenty dialog przedsiębiorstw 
społecznych z samorządami. 

Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że przedsiębiorcy społeczni to stopniowo 
rozwijająca się grupa, która jednak do swojego rozwoju potrzebuje środków finansowych, a także 
wsparcia doradczego i szkoleniowego, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale i społecznym. 

Podobne wnioski płyną także z Forum Spółdzielni Socjalnych z 2018 r.42, gdzie dużo uwagi 
poświęcono identyfikacji i omawianiu potrzeb przedsiębiorstw społecznych. Podczas dyskusji 
spółdzielnie socjalne mówiły o swoich potrzebach zarówno w odniesieniu do zakresu wsparcia, 
jak również sposobów otrzymywania wsparcia. Jeśli chodzi o zakres wsparcia zwracano uwagę, 
że pomocy potrzebują nie tylko nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne, ale także 
przedsiębiorstwa społeczne po zakończeniu korzystania ze wsparcia pomostowego. 

Przedsiębiorcy społeczni (w tym przypadku - spółdzielcy socjalni) wskazywali, że potrzebują 
m.in.: 

� lepszego dostępu do usług specjalistycznych: prawnych, finansowych, wsparcia w zakresie 
marketingu, eksportu, 

� wsparcia w procesie restrukturyzacji i likwidacji – są to procesy trudne i skomplikowane, a 
OWES nie pomagają w ich przeprowadzeniu, 

� zwiększenia skali wsparcia w zakresie reintegracji społecznej oraz wsparcia 
psychologicznego dla członków, założycieli i osób zatrudnionych. Prowadzenie PES, 
szczególnie w początkowym okresie, wiąże się z licznymi stresami, co pociąga za sobą 
problemy, dlatego też przedsiębiorcy społeczni zgłaszają zdecydowaną potrzebę wsparcia, 
czasami nawet terapeutycznego, w sytuacjach kryzysowych, 

� dopasowania instrumentów finansowych do potrzeb PES, 
� wzmacniania mechanizmów wzajemnego uczenia się PES i tradycyjnych przedsiębiorców, 
� silniejszej koncentracji na wzmacnianiu i wspieraniu istniejących PES i stałego dostępu do 

usług OWES – dotyczy to szczególnie sytuacji po zakończeniu wsparcia pomostowego. Część 
uczestników podkreślała, że wtedy urywa się kontakt i są pozostawieni sami sobie, 

� możliwości wyboru OWES – brak rejonizacji, 
� możliwości korzystania ze wsparcia podmiotów spoza kręgu OWES – przedsiębiorstwa 

społeczne zgodnie twierdziły, że chcą mieć możliwość korzystania z usług z podmiotów 
innych niż tylko OWES. Głównie dotyczy to usług specjalistycznych, których nie są w stanie 
zapewnić doradcy OWES. Dlatego częstym postulatem było wprowadzenie bonu 
szkoleniowego / doradczego / na usługi wsparcia dla PS opłacanego ze środków OWES, 

� większego wpływu PS na zakres usług świadczonych przez OWES – przedsiębiorstwa 
społeczne niekoniecznie chcą korzystać z zakresu usług wsparcia oferowanych przez OWES, 
które zaplanowano we wniosku o dofinansowanie). Związany z tym jest kolejny postulat: 

� silniejszej orientacji OWES na potrzeby PES i wzmocnienie jakości działania OWES, 

                                                        
42 P. Stronkowski, Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby 
przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES (Podsumowanie warsztatów z przedstawicielami 
spółdzielni socjalnych - http://ozrss.pl/spoldzielnie-buduja-lepszy-swiat-relacja-z-ix-ogolnopolskiego-
forum-spoldzielni-socjalnych/ 
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� tworzenie inkubatorów dla nowych PES - miejsc, w których możliwe jest testowanie i 
praktykowanie nowych pomysłów, miejsce gdzie można ćwiczyć i sprawdzać pomysły pod 
kątem działalności PES, jak i ich pracowników, 

� radykalne skrócenie procedur związanych z czasem oczekiwania na usługi OWES, dotyczy to 
szczególnie procesu przyznawania dotacji, 

� zwiększenie znaczenia roli ROPS w systemie wsparcia PES - przede wszystkim jako lidera 
rozmów z JST. 
 

3.3.  Przedsiębiorstwa społeczne a wsparcie ze środków europejskich 
 

a) Wśród instrumentów finansowych dominują w niewielkim stopniu zróżnicowane 

dotacje i wsparcie pomostowe 

Środki europejskie w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020 stanowiły niezwykle 
ważny impuls rozwojowy dla przedsiębiorstw społecznych przede wszystkim dzięki dotacjom 

na tworzenie spółdzielni socjalnych (PO KL) i dotacjom na tworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych (RPO 2014-2020). Dotacje oraz wsparcie pomostowe należy 

uznać za jeden z najważniejszych instrumentów kreowania miejsc pracy dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W początkowym okresie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dotacje i 
wsparcie pomostowe dostępne były w ramach priorytetu zatrudnieniowego, łącznie ze środkami 
na uruchomienie jednoosobowych działalności gospodarczych dla osób bezrobotnych. Formuła 
spółdzielni socjalnej jest jednak dużo trudniejsza do wprowadzenia niż jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Również katalog osób uprawnionych do zakładania lub zatrudnienia w 
spółdzielniach socjalnych jest szczególny i obejmuje nie tylko osoby bezrobotne, ale także 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeszcze większym problemem było rozdzielenie szkoleń i 
usług doradczych od usług finansowych oraz bardzo słaba koordynacja tych działań na poziomie 
lokalnym. Doradztwo i szkolenia nie były udzielane równolegle z dotacjami przez co były mało 
skuteczne. Dotacje były przyznawane przez inne podmioty, które nie miały doświadczenia w 
ekonomii społecznej. Takie ulokowanie dotacji i wsparcia pomostowego nie sprzyjało rozwojowi 
ekonomii społecznej, dlatego już w PO KL zdecydowano się zintegrować wsparcie dotacyjne i 
pomostowe dla ekonomii społecznej ze wsparciem doradczym i szkoleniowym 

oferowanym przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Był to silny impuls rozwojowy dla 
spółdzielczości socjalnej. Dzięki temu w PO KL w ramach działalności OWES utworzono ponad 
750 spółdzielni socjalnych. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparły swoimi usługami 
ponad 16 tys. podmiotów ekonomii społecznej.43 

W okresie 2007-2013 wsparcie adresowane było do spółdzielni socjalnych44, natomiast w 
perspektywie 2014-2020 zdecydowano się na rozszerzenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do korzystania z dotacji na tworzenie miejsc pracy i związanego z tym 
wsparcia pomostowego na organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, spółki non-

profit - tym samym rozszerzając zasięg oddziaływania środków europejskich. Wprowadzono 
definicję przedsiębiorstwa społecznego bazującą na zapisach Krajowego Programu Rozwoju 

                                                        
43 Sprawozdanie końcowe z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo 
Rozwoju, Warszawa, marzec 2017 
44 Należy jednak pamiętać, że w ramach działania 7.2.2.PO KL na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach 
socjalnych oraz usługi wsparcia wydatkowano 644,5 mln zł. to w tym samym czasie w ramach działania 
5.4. (Rozwój potencjału trzeciego sektora) wydatkowano 412 mln zł.   
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Ekonomii Społecznej. Jednocześnie zdecydowano, że akcent powinien zostać położony nie tylko 
na tworzenie nowych podmiotów, ale również na tworzenie miejsc pracy w ogóle. Dzięki temu 
wsparcie mogły uzyskać nie tylko nowotworzone, ale również istniejące przedsiębiorstwa 
społeczne, które potrzebowały wsparcia na zatrudnienie nowych osób. 

W obecnej perspektywie zadania OWES zostały silnie ukierunkowane na rezultat w postaci 
tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (nowych i już istniejących). Z 
uwagi na fakt, że dotacja jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form pomocy dla przedsiębiorstw 
społecznych, oraz najłatwiejszą do zastosowania, stała się głównym instrumentem OWES 

wykorzystywanym do kreowania miejsc pracy. W mniejszym stopniu OWES wykorzystują 
instrumenty niefinansowe (np. szkolenia, doradztwo itd.)45, jak również usługi w zakresie 

budowania sieci podmiotów ekonomii społecznej, współpracy z samorządem lokalnym 
oraz biznesem. Silne ukierunkowanie OWES na osiąganie wskaźnika miejsc pracy, 

połączone z projektową presją czasu, może mieć negatywny wpływ na jakość 
przygotowania nowych podmiotów do trwałego i samodzielnego funkcjonowania na 

rynku, choć w konsultacjach pojawiały się pojedyncze głosy nie potwierdzające tej tezy46. 

Warto także zauważyć, że rozszerzenie definicji przedsiębiorstwa społecznego ze spółdzielni 
socjalnych na zróżnicowane formy prawne (stowarzyszenia, fundacje, spółki non-profit) 
spowodowało w niektórych regionach kraju (np. Podkarpacie, Małopolska) położenie dużo 
większego nacisku na tworzenie form kapitałowych (spółki, fundacje) kosztem form 
kooperatywnych (stowarzyszenia, spółdzielnie). Wynika to z większej łatwości tworzenia miejsc 
pracy, gdy tworzony podmiot jedynie zatrudnia pracowników, bez kontekstu członkowskiego, 
właścicielskiego lub współuczestniczącego. Element ten wymaga szczegółowej analizy, bowiem 
może prowadzić do budowania firm społecznych o charakterze czysto menadżerskim 
pozbawionych elementu partycypacji będącej jednym z ważnych wyróżników przedsiębiorstwa 
społecznego. W konstruowaniu definicji przedsiębiorstwa społecznego warto zwrócić  szczególną 
uwagę na kwestię udziału pracowników w zarządzaniu (jako jednym z elementów społecznego 
oddziaływania wewnątrz przedsiębiorstwa społecznego). Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że  w tym kontekście ważny jest również kontekst regionalny ( - w przypadku 
Podkarpacia mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkimi sieciami organizacji pozarządowych, 
co może warunkować taki kierunek rozwoju. 

Niezależnie od powyższego, dotacja i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych 
pozostaje dziś takim samym narzędziem jak wsparcie oferowane na tworzenie jednoosobowych 
działalności gospodarczych, w dodatku poziom stawki jednostkowej na miejsce pracy w PS (a 
więc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) jest niższy niż dla jednoosobowych 
działalności gospodarczych Tymczasem formuła działania przedsiębiorstwa społecznego jest 
trudniejsza, chociażby ze względu na obowiązek demokratycznego zarządzania czy zatrudniane 
w nim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ich potrzeby reintegracyjne. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na relatywnie niską wysokość wsparcia na utworzenie miejsc 
pracy w stosunku do analogicznych form jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwracają na 
to uwagę spółdzielcy w badaniach GUS47, spośród których aż 41% wskazuje na niedostateczne 
środki finansowe. Jak wynika z badań przeciętne wsparcie ze środków Funduszu Pracy na 

                                                        
45 Potwierdza to m.in. Monitoring kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Skrócony raport z 
badań za 2017 r., Kraków 2018 
46 Duża cześć OWES działa w cyklu 36-miesięcznym, niektóre zaś w cyklu 24 miesięcznym, lub 72 
miesięcznym.   
47 Spółdzielnie socjalne w 2016 r., op. cit. 
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utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej w 2016 r. wyniosło 14 tys. zł, , a ze środków  
PFRON - 27,8 tys. zł. 

Ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest niska innowacyjność lokalnych 
rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Propozycje działań są 
schematycznie kopiowane, co często oznacza powielanie błędów i nie prowadzi do działań 
umożliwiających powstawanie długofalowych rozwiązań. 

Należy też zwrócić uwagę, że poziom finansowania jest taki sam dla wszystkich PS niezależnie od 
rodzaju podejmowanej przez nie działalność. Nie jest preferowane prowadzenie działalności w 
obszarach istotnych z punktu widzenia polityki publicznej np. w obszarze usług społecznych. 
Głównym wyznacznikiem jest liczba utworzonych miejsc pracy. Podejmowanie działalności 
kosztochłonnych może być utrudnione ze względu na rachunek ekonomiczny. To z kolei może 
przekładać się ta też wpływa na innowacyjność. 

Wystandaryzowana formuła przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego nie uwzględnia 
różnorodności w zakresie: 

� grup docelowych, w tym grup założycielskich, które znajdują zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach społecznych i zaliczane są do grup zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 

� obszarów, na których funkcjonować będą przedsiębiorstwa społeczne (np. obszary 
marginalizowane, rewitalizowane), 

� branż, w których działają przedsiębiorstwa społeczne, w tym zwłaszcza usług społecznych 
ogólnego interesu i innych sfer rozwoju uznanych za kluczowe na poziomie krajowym i 
regionalnym. Poszczególne branże wymagają innych nakładów inwestycyjnych, 

� promowania oczekiwanych obszarów działań przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym 
np. w zakresie realizacji działań na rzecz usług społecznych w ramach procesu 
deinstytucjonalizacji, 

� faz rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, np. nakłady inwestycyjne mogą być zróżnicowane 
na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, 

� potrzeb przedsiębiorstw społecznych (w tym potrzeb inwestycyjnych). Powiązanie wsparcia 
EFS z konkretnym rezultatem w postaci utworzonego miejsca pracy jest jak najbardziej 
zasadne, jednak nie zawsze powinno być na nie nastawione. Efekt zatrudnieniowy może być 
następstwem przyznania dotacji na inwestycje (np. w infrastrukturę, w rozwój 
produktu/usługi, w promocję itp.) i występować jako efekt odroczony w czasie (może to 
oznaczać, że wdrożenie działań inwestycyjnych finansowanych z dotacji dopiero za rok 
zaskutkuje zatrudnieniem kolejnej osoby czy osób), 

� możliwości OWES wynikających m.in. z alokacji, którą dysponują oraz wymogów dotyczących 
wskaźników. 

Dodatkowo dotychczasowa praktyka wskazuje, że brak zróżnicowania formuł wsparcia 
powoduje chęć poszukiwania przez OWES „łatwiejszego klienta” lub „łatwiejszych form 

prawnych”, gdzie podstawą jest wyłącznie zatrudnienie, nie zaś relacje właścicielskie lub 
członkowskie. Elementem wzmacniającym tą sytuację, może być również wprowadzanie 

od 2019 r. stawek jednostkowych dotyczących kwoty dotacji na utworzenie jednego 
miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 
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Wszystkie wyżej wymienione elementy jednoznacznie wskazują na potrzebę dalszego 

zróżnicowania instrumentów dotacyjnych, w tym tych, które są powiązane z tworzeniem 
miejsc pracy. Niezbędne jest zadbanie na poziomie krajowym o możliwości zróżnicowania 

dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsca pracy w zależności od grup osób, 
do których jest kierowane wsparcie. Inaczej powinno wyglądać wsparcie dla osób zagrożonych 
wykluczeniem w najtrudniejszej sytuacji (np. osoby wychodzące z uzależnień, imigranci, 
bezdomni48, etc.), a inaczej dla osób młodych lub nieaktywnych zawodowo bez dodatkowych 
obciążeń. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy poszczególnymi regionami istnieją 
znaczące rozbieżności pomiędzy wielkością alokacji w ramach PI 9v a oczekiwaną liczbą 
utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Największe dysproporcje 
występują pomiędzy województwami zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubelskim  
(odpowiednio 5%, 8% i 10% alokacji przeznaczone na dotacje (Przy założeniu 100% wykonania 
wskaźnika oraz udzielenia każdorazowo maksymalnej dopuszczalnej kwoty dotacji) a 
województwami śląskim, podlaskim i mazowieckim (odpowiednio 33%, 35% i 48% alokacji 
przeznaczone na dotacje) 49. Dlatego w nowym okresie programowania powinien zostać 
określony wspólny dla wszystkich regionów minimalny poziom środków przeznaczonych na 
wsparcie finansowe, zwłaszcza związane z tworzeniem miejsc pracy. 

 

b) brak środków dla przedsiębiorstw społecznych na inwestycje, w tym infrastrukturalne 

Klasyczne przedsiębiorstwa miały dotychczas szansę na wsparcie inwestycyjne (np. 
unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, zmiany w procesie produkcji i 
dostarczania usług, wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, produkcyjnych, 
technologicznych, udział w targach i misjach gospodarczych itp.). Działo się to - w ramach 
programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
Społecznych realizowanego w okresie 2004-2008, a następnie w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych w okresie 2007-2013. Przedsiębiorstwa społeczne takiej możliwości 
nie miały. W okresie 2014-2020 – mimo możliwości, jakie dawały priorytety inwestycyjne 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – nie wyodrębniono środków na dotacje 
inwestycyjne dla przedsiębiorstw społecznych.  Teoretycznie przedsiębiorstwom społecznym 
formalnie umożliwiono aplikowanie o środki EFRR w ramach ogólnej puli środków dla klasyczne. 
Jednak rodzaj dofinansowywanych inwestycji niedostosowany do potrzeb PS, jak i konkurencja z 
klasycznym biznesem sprawiły, że przedsiębiorstwa społeczne nie aplikowały o środki. Jedynie 
dwa regiony zdecydowały się wyodrębnić z ogólnej puli środków dla biznesu pulę środków 
dedykowanych dla przedsiębiorstw społecznych. Ale nawet w tych województwach były 
niedostosowane do specyfiki PS. tymczasem brak środków na inwestycje, w tym 
infrastrukturalne,  często stanowi barierę dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych m.in. w 
obszarze usług społecznych.  

 Jednocześnie w ramach EFS obowiązywały dotychczas silnie ograniczenia w zakresie wydatków 
inwestycyjnych, a wsparcie musiało być  bezpośrednio powiązane z tworzeniem miejsc pracy i 

                                                        
48 Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego. 
Raport końcowy, ROPS Białystok, Białystok 2017 r. 
49 Wyliczenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, za: Wskaźniki KPRES i RPO dotyczące liczby tworzonych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 
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realizacją celów włączenia społecznego. W praktyce PS mogły jedynie bazować na instrumentach 
zwrotnych w ramach EFS, by finansować swój rozwój. 

 

c) brak środków dla przedsiębiorstw społecznych na inwestycje w rozwój 

Dostępne instrumenty finansowe, w szczególności dotacje i wparcie pomostowe, są ściśle 
związane z tworzeniem miejsc pracy. Tymczasem inwestycje nie zawsze i nie od razu muszą 
generować miejsca pracy. Przedsiębiorstwa społeczne potrzebują wsparcia finansowego na 
rozwój, np. na poprawę jakości produkcji lub usług, zwiększanie skali produkcji/sprzedaży, 
wprowadzenie nowych produktów, zdobycie nowych rynków zbytu itd. W takich sytuacjach efekt 
zatrudnieniowy będzie odroczony w czasie. 

Przedsiębiorstwa społeczne w okresie 2014-2020 teoretycznie mogły korzystać ze środków na 
rozwój w ramach CT3 dotyczącego wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Jednak zakres 
inwestycji możliwych w ramach tego celu tematycznego nie jest adekwatny do ich potrzeb i 
sytuacji. Dodatkowo większość z nich nie jest gotowa do konkurowania o środki unijne z 
klasycznymi przedsiębiorstwami. W praktyce PS nie korzystały ze środków europejskich w 
ramach CT3. 

 

d) niewystarczające działania na rzecz podnoszenia kompetencji i umiejętności 

menadżerskich liderów przedsiębiorstw społecznych 

W działalności przedsiębiorstw społecznych niezbędne jest stałe wsparcie ukierunkowane na 
podnoszenie kompetencji i umiejętności realizowania działań gospodarczych i społecznych. 
Niestety na poziome regionalnym wsparcie to jest bardzo niejednolite, zaś na poziomie krajowym 
realizowany jest jeden projekt o ograniczonym zasięgu (studia MBA). Wsparcie edukacyjne musi 
zostać znacząco poszerzone wraz z podniesieniem jego jakości. Umożliwi to bardziej długofalowy 
rozwój przedsiębiorstw społecznych opartych o kompetentną kadrę menadżerską. 

 

Analizując powyższe dane należy zatem zwrócić uwagę, że do najważniejszych wyzwań 

nowej perspektywy w przypadku podmiotów ekonomii społecznej (w segmencie 
organizacji pozarządowych) będzie należało zwiększenie udziału podmiotów 

prowadzących działalność ekonomiczną (gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego). Z 
uwagi na ograniczone środki, do dyskusji pozostaje czy wsparcie powinno być kierowane 

do wszystkich, czy też powinno być profilowane zgodnie z potencjałem podmiotów, a więc 
w stronę usług społecznych (co wydaje się zdecydowanie właściwym kierunkiem) oraz 

ewentualnie innych profili ważnych z uwagi na możliwości rozwojowe i jednocześnie 
skorelowanych z potrzebami polityk publicznych, np. polityki rozwoju regionalnego czy 

zrównoważonego rozwoju. 

W przypadku przedsiębiorstw społecznych wyzwaniem będzie z jednej strony ostateczny 
kształt prawny definicji przedsiębiorstwa, który w kontekście przekształcania się 

podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne będzie miał jednocześnie 
wpływ na ich liczbę na rynku. Nie należy jednak spodziewać się zmasowanego wzrostu 

przekształceń, z uwagi na niechęć oraz niskie kompetencje części podmiotów do 
wchodzenia w sektor przedsiębiorstw społecznych. Z drugiej strony wyzwaniem jest 

wzmocnienie aktywności w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych. Nie ulega 
wątpliwości, że należy skupić uwagę na zwiększaniu liczby przedsiębiorstw społecznych 
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oraz wzmacnianiu ich w sferach, w których dzisiaj mocne są podmioty ekonomii 

społecznej, np. w sferze usług społecznych. 

Istotnym wyzwaniem jest kwestia wzmocnienia finansowego, kapitałowego i 

kompetencyjnego istniejących przedsiębiorstw społecznych. Mimo iż polski model 
ekonomii społecznej skupia się na budowaniu podmiotów o działaniu lokalnym, to jednak 

widoczna jest słabość ekonomiczna polskich przedsiębiorstw społecznych. 
Przedsiębiorstwa oczekują większego wsparcia na starcie i zapewnienia zróżnicowanych 
instrumentów finansowych i niefinansowych dedykowanych już funkcjonującym 

podmiotom, m.in. zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług i szkoleń zgodnych z 
potrzebami przedsiębiorców oraz wprowadzenie mechanizmów popytowych do systemu 

wsparcia sektora ekonomii społecznej. Niezbędne jest przemyślenie sposobu wsparcia 
dotacyjnego, które należy rozpatrywać m.in. w aspekcie katalogu osób wspieranych, fazy 

rozwojowej przedsiębiorstwa. Obecny, znormalizowany, niski poziom wsparcia utrudnia 
w dużym stopniu tworzenie firm o charakterze produkcyjnym, które wymagają wyższego 

poziomu doinwestowania, co skutkuje dużo dłuższą drogą dojścia do stabilnego 
funkcjonowania, a często grozi upadkiem zaraz na starcie. Utrudnieniem są również 

procedury, powodujące niestabilność wsparcia na samym początku (opóźnienia, 
przeszkody biurokratyczno-formalne). Ważnym elementem jest również ustawiczne 

wzmacnianie kompetencyjne liderów podmiotów ekonomii społecznej i menadżerskie 
przedsiębiorców społecznych. 

Jednym z najważniejszych wyzwań ekonomii społecznej, obok kwestii wzmocnienia 
ekonomicznego przedsiębiorstw społecznych, jest ich społeczne oddziaływanie w 
wymiarze wewnętrznym (tj. odnoszącym się do samego przedsiębiorstwa społecznego – w 

tym szczególnie członkostwo, demokratyczne zarządzanie, reintegracja pracowników i 
członków) i zewnętrznym (odnoszącym się do ich relacji i odziaływania na otoczenie – np. 

relacja ze społecznością lokalną). Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia ze 
zwiększającym się brakiem równowagi pomiędzy podejściem biznesowym, a społecznym 

oddziaływaniem, na korzyść tej pierwszej opcji (zarówno strukturalnie, jak i faktycznie), 
co może spowodować zacieranie podziału pomiędzy tradycyjną przedsiębiorczością a 

przedsiębiorczością społeczną. 

 
 

4. Działania wzmacniające podaż produktów i usług podmiotów 
ekonomii społecznej 

 
4.1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Tworzenie systemu wsparcia ekonomii społecznej rozpoczęło się w perspektywie finansowej 
2007-2013 i jest kontynuowane w obecnym okresie finansowania. Z powodu początkowych 
negatywnych doświadczeń związanych z budową systemu wsparcia z udziałem środków EFS w 
ramach PO KL (m.in. brak kompleksowości usług wsparcia, brak środków na dotacje w ramach 
OWES, dublowanie się projektów i działań OWES na tym samym terytorium i jednocześnie „białe 
plamy” w dostępie do usług społecznych na innych terytoriach, kilkaset projektów zamiast 
kilkudziesięciu stabilnych OWES świadczących wysokiej jakości usługi), wprowadzono szereg 
usprawnień, w szczególności: 

� podział kraju na subregiony i zasadę „jeden subregion - jeden OWES”, 
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� obowiązek kompleksowego i komplementarnego realizowania usług wsparcia przez dany 
OWES, 

� włączono przyznawanie dotacji i wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych do usług 
OWES, 

� wypracowano zestaw standardów usług wsparcia ekonomii społecznej i wdrożono system 
akredytacji OWES mający zapewnić wysoką jakość usług. 

Nowoutworzony system usług wsparcia doskonalony jest w ramach obecnej perspektywy 
programowej, w której dodatkowo: 

� uzależniono finansowanie OWES od spełnienia standardów jakości usług i uzyskania 
akredytacji MRPiPS, 

� silniej ukierunkowano OWES na rezultaty w postaci nowych miejsc pracy, a nie tylko nowych 
podmiotów, przez co możliwe jest wspieranie podmiotów już istniejących, 

� ukierunkowano działania nie tylko na spółdzielnie socjalne, ale także na przedsiębiorstwa 
społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się w 
przedsiębiorstwa społeczne, 

� stopniowo rozszerzano grupę docelową, w tym grupę osób uprawnionych do otrzymania 
dotacji i wsparcia pomostowego, ze względu na zmieniający się charakter wykluczenia 
społecznego i nowe wyzwania rynku pracy, 

� doskonalone są standardy usług wsparcia ekonomii społecznej oraz system akredytacji, 
wprowadzane są nowe mechanizmy monitorowania jakości, w tym z udziałem 
przedsiębiorstw społecznych. 

Warto zwrócić uwagę, że OWES skoncentrowane na przyznawaniu środków na tworzenie 
miejsc pracy działają w ramach projektów kilkuletnich (2-3-latnich) i w cyklach 

dotacyjnych i w efekcie podporządkowują im wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych. Dzieje 
się tak, ponieważ dotacje są stosunkowo najłatwiejszym sposobem na utworzenie miejsc pracy, a 
to z miejsc pracy (wskaźniki projektowe) rozliczane są OWES. Jednocześnie szybkie tempo 
tworzenia nowych miejsc pracy i nowych podmiotów może skutkować niską trwałością i słabym 
przygotowaniem do działania rynkowego oraz do działania zgodnego z wartościami społecznymi 
ważnymi dla sektora ekonomii społecznej. Dodatkowo projekty są stosunkowo krótkie 
(przeważająca większość z nich trwa trzy lata), a ilość miejsc pracy do utworzenia w tym 
czasie utrudnia OWES docieranie i bardziej długotrwałą pracę z osobami w 
najtrudniejszej sytuacji. Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i praca z 
przedsiębiorstwem społecznym jest długotrwała, proces inkubacji, szkoleń i doradztwa powinien 
być dłuższy i poprzedzać przyznanie dotacji. OWES, funkcjonując w krótkim cyklu projektowym i 
obawiając się niezrealizowania wskaźników, często zbyt szybko realizowały wsparcie 
poprzedzające przyznanie dotacji, przez co nie mogło być ono w pełni przemyślane i 
podejmowane z jak największym pożytkiem dla przedsiębiorstw społecznych. 

Tymczasem przedsiębiorczość społeczna jest silnie skorelowana z więziami społecznymi, 
poziomem zaufania, umiejętnościami kooperacji i pracy zespołowej. Oprócz dotacji ważne są 

działania tworzące grunt pod przedsiębiorczość społeczną, skoncentrowane na budowaniu 
silnych społeczności lokalnych i kapitału społecznego (w tym m.in. działania z zakresu animacji 
lokalnej, organizacji społeczności lokalnej, edukacji już od najmłodszych lat w zakresie 
kompetencji kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej). OWES skupione na 
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wskaźnikach zatrudnieniowych, drugorzędnie traktują zadania animujące, związane z 
budowaniem przyjaznego otoczenia oraz budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 

Wyniki monitoringu OWES, przeprowadzonego przez MRPiPS, za okres od 2016 do pierwszej 
połowy 2018 r.50 wskazują, że w tym czasie utworzyły one łącznie 881 przedsiębiorstw 
społecznych, przy czym 74% spośród nich stanowiły nowe PS, a pozostałe to podmioty ekonomii 
społecznej przekształcone w PS. Najwięcej nowych PS powstało w województwie wielkopolskim, 
najmniej w pomorskim i świętokrzyskim. Zdecydowana większość nowych PS powstała dzięki 
wsparciu finansowemu OWES, jednak z punktu widzenia celów interwencji ważniejsze wydaje się 
tworzenie nowych miejsc pracy. W tym okresie OWES wsparły utworzenie 4 138 nowych miejsc 
pracy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że: 
� liczba utworzonych miejsc pracy jest silnie skorelowana z terminem ogłoszenia konkursów 

dotyczących prowadzenia OWES – najmniej zaawansowane są te województwa, w których 
doszło do opóźnień w ogłaszaniu konkursów. Drugą istotną zmienną jest wielkość alokacji 
przeznaczonej na funkcjonowanie OWES, 

� 95% nowych miejsc pracy powstało przy wsparciu dotacji z EFS. Tylko w trzech 
województwach (łódzkim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim) ten odsetek jest wyraźnie 
niższy, 

� nieliczne miejsca pracy (w spółdzielniach socjalnych) powstały dzięki wsparciu Funduszu 
Pracy i PFRON. Co jednak ważne, widoczna jest ich koncentracja w dwóch województwach: 
zachodniopomorskim (ok. 1/2 miejsc pracy powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Pracy), łódzkim (ok. 1/4 miejsc pracy powstała dzięki dofinansowaniu z PFRON). Te dwa 
województwa odpowiadają za niemal wszystkie miejsca pracy utworzone ze środków 
pochodzących spoza EFS. Wskazuje to na nadmierne uzależnienie sektora ekonomii 

społecznej od środków EFS, małą aktywność regionów i OWES w pozyskiwaniu 
środków Funduszu Pracy i PFRON, ale również pokazuje, że istnieją możliwości 

dywersyfikacji źródeł finansowania, 
� większość, bo 69%, utworzonych miejsc pracy powstało w nowych przedsiębiorstwach 

społecznych, a tylko 24% w istniejących (liczby nie sumują się do 100% - co wynika zapewne 
z niepełnych danych przekazanych przez niektóre województwa). Pokazuje to wyraźnie, że 
nadal w projektach OWES dominuje strategia koncentrowania się na tworzeniu nowych PS 
(wspieraniu w nich nowych miejsc pracy), 

• widoczne są znaczące różnice pomiędzy województwami. W kilku województwach przyjęto 
bardziej zrównoważoną strategię tworzenia miejsc pracy w nowych i istniejących PS (łódzkie, 
zachodniopomorskie, lubelskie, mazowieckie), w kilku natomiast zdecydowana większość 
miejsc pracy powstawała w nowych PS (świętokrzyskie, podlaskie, śląskie51, lubuskie), 

• w badanym okresie 8 405 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało ze wsparcia. Wśród 
nich było 22% przedsiębiorstw społecznych i tylko 2% jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, 
WTZ, ZAZ). Widać zatem, że doradztwo i szkolenia w ramach OWES nie koncentrują się 
na PS, lecz głównie na PES, można więc przypuszczać, że dotyczy ono głównie 
organizacji pozarządowych, 

• sytuacja jest silnie zróżnicowana pomiędzy województwami. W podkarpackim PS stanowiły 
63% wszystkich PES, które korzystały ze wsparcia, podczas gdy np. w świętokrzyskim - tylko 
5%, 

• jednostki reintegracyjne stanowią niewielki odsetek klientów OWES – tylko w 
województwach: wielkopolskim i warmińsko-mazurskim to zauważalna część ich klientów. 

                                                        
50 Dane nie uwzględniają województwa opolskiego oraz części województwa śląskiego. 
51 Z województwa śląskiego uzyskano tylko część danych – po ich uzupełnieniu być może obraz się zmieni.  
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Może to być jedna z przyczyn słabej współpracy jednostek reintegracyjnych z innymi typami 
PES, 

• niewielki odsetek klientów OWES korzysta z doradztwa i szkoleń w zakresie instrumentów 
finansowych i uczestnictwa w zamówieniach publicznych. W ramach tego pierwszego obszaru 
z doradztwa i szkoleń korzystało tylko 7,8% wszystkich wspartych PES, a w ramach drugiego 
6,4%.  

Analizując potrzeby przedsiębiorstw społecznych (badanie MRPiPS z 2018 r.) warto zauważyć, że 
część przedsiębiorstw społecznych chciałaby uzyskiwać pomoc od doradców funkcjonujących na 
rynku, natomiast OWES mógłby występować w roli pośrednika w organizowaniu doradztwa lub 
szkoleń, lub wręcz tylko płatnika za usługę (spore zainteresowanie wzbudza idea bonu na usługę 
– a więc rozwiązanie popytowe). Z kolei rozmowy prowadzone z przedsiębiorstwami 
społecznymi w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu wskazują, że stosunkowo młode 
przedsiębiorstwa społeczne chcą korzystać ze wsparcia OWES, natomiast bardziej dojrzałe, dłużej 
działające na rynku chętniej sięgałyby po wsparcie podmiotów bardziej wyspecjalizowanych albo 
bazowało na wiedzy i doświadczeniu innych przedsiębiorstw społecznych. Co jednak istotne, 63% 
przedsiębiorców deklaruje gotowość do płacenia lub współpłacenia za usługi doradcze i 
szkoleniowe, przy czym 54% wskazuje, że byłaby gotowa dopłacać w niewielkiej części. 

 

4.2. Instrumenty zwrotne 

Bardzo pozytywnie należy ocenić instrument pożyczkowy dla podmiotów ekonomii 

społecznej, wdrażany w Polsce od 2012 r., kiedy to uruchomiony został pilotażowy fundusz 
pożyczkowy. W ramach tego funduszu do końca perspektywy finansowej 2007-2013 udzielono 
pożyczki o łącznej wartości 38,88 mln zł (wobec bazowej kwoty 27,9 mln zł), a z pożyczek 
skorzystało 400 podmiotów (przy zakładanym wskaźniku na poziomie 250 podmiotów).52 Skala 
wykorzystania tego instrumentu przerosła początkowe założenia. W badaniu ewaluacyjnym 
pilotażu pożyczek prawie 100% badanych oceniło pozytywnie pożyczkę, jej parametry i 
dopasowanie do potrzeb odbiorców. Blisko 75% odbiorców wskazało na pozytywne efekty 
społeczne, 86% PES deklaruje, że pożyczki przyczyniły się do wzrostu ich dochodu, a 63% 
deklaruje, że pożyczki przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia53. 

Ze względu na duży sukces pilotażowego funduszu pożyczkowego, w okresie 2014-2020 
zdecydowano o jego kontynuowaniu w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości 
Społecznej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Postanowiono jednocześnie o zwiększeniu 
środków na instrument pożyczkowy (dodatkowych ok. 143 mln zł) i o jego uelastycznieniu  (m.in. 
rozszerzeniu grupy odbiorców pożyczek, rozszerzeniu celów pożyczek, zwiększeniu 
maksymalnej kwoty pożyczki).  

Choć instrument pożyczkowy oferowany w pilotażu oceniany był wysoko to nie zaspokajał 
wszystkich potrzeb podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też w 2017 roku uruchamiano 
kolejny instrument finansowy w postaci Funduszu Gwarancyjnego w ramach KFPS w BGK. W 
2019 r. rozpoczęło się testowanie instrumentu social venture capital, na realizację którego 

                                                        
52 Ewa Hevelke, ES Fundusz – czas podsumowań w: 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1678661.html. Do grudnia 2018 r. spłacono kwotę 26,7 
mln zł, w przypadku 26 umów wykazano zadłużenie powyżej 3 miesięcy (125 tys.), a w 93 (5,4 mln) 
wszczęto procedurę żądania natychmiastowej wymagalności. 
53 I. Grabowska, T. Klimczak, K. Soltan-Kościelecka, A. Miller, I. Wolińska, Raport końcowy z badania 
„Ewaluacja systemu pożyczkowego”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 
grudzień 2017 r. 
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przeznaczono 11,3 mln zł. Powyższe działania służą stopniowemu rozbudowywaniu i 
wzmacnianiu ekosystemu instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej. 
Działania te niewątpliwie powinny być kontynuowane w kolejnym okresie programowania w 
oparciu o zebrane doświadczenia i z uwzględnieniem nowych potrzeb przedsiębiorstw 
społecznych. Uczestnicy Forum Spółdzielni Socjalnych w 2018 r. oraz przedsiębiorcy społeczni 
biorący udział w procesie konsultacji zwracali uwagę na brak pożyczek obrotowych, a także 
potrzebę zwiększenia elastyczności pożyczek, np. zdecydowane wydłużenie okresu na jaki są 
udzielane, nawet do 20 lat.54  

Instrument pożyczkowy cieszy się dużą popularnością. Według stanu na koniec kwietnia 2019 
roku suma udzielonych pożyczek przekroczyła 63 mln złotych (ze 143 przeznaczonych na ten cel), 
a skorzystało z nich 392 odbiorców. Z programu pożyczkowego w największym stopniu 
korzystają spółdzielnie – do tej grupy zaliczają się spółdzielnie socjalne, jak również spółdzielnie 
pracy, w tym inwalidów lub niewidomych (145 podmiotów, co odpowiada prawie 37 proc. 
wszystkich odbiorców). Dwie kolejne grupy stanowią podmioty reprezentujące dwie najbardziej 
rozpowszechnione formy prawne „trzeciego sektora”: fundacje (114 podmiotów, czyli 29 proc. 
populacji uczestników programu) i stowarzyszenia (84 podmioty, czyli ponad 21 proc.). Wśród 

pożyczkobiorców odnotowano również 45 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (przeszło 11 
proc.), pozostałe podmioty korzystają z programu w stopniu marginalnym.55 

Nie sprawdził się natomiast nowouruchomiony w ramach perspektywy 2014-2020 
instrument gwarancyjny. Według stanu na lipiec roku 2019 w ramach tego instrumentu została 

                                                        
54 P. Stronkowski, Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby 
przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES (Podsumowanie warsztatów z przedstawicielami 
spółdzielni socjalnych .pdf) http://ozrss.pl/spoldzielnie-buduja-lepszy-swiat-relacja-z-ix-
ogolnopolskiego-forum-spoldzielni-socjalnych/ 
55 Na podstawie Raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form 
finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami 
dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie, przygotowanego w projekcie pn. System partycypacyjnego 
zarządzania sferą ekonomii społecznej, realizowanym przez MRPiPS, UW, ROPS Kraków i RPOS Poznań 
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podpisana jedna umowa o wysokości 32 000 zł. W okresie funkcjonowania instrumentu Bank 
Gospodarstwa Krajowego podejmował wiele działań w celu upowszechnienia gwarancji, 
skierowanych m.in. do banków zrzeszających (SGB Bank S.A. i BPS) i zrzeszonych, a także 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W lipcu 2019 r. została podjęta decyzja o likwidacji 
Funduszu Gwarancyjnego. 

Zaletą instrumentów zwrotnych jest to, że środki wracają i mogą być wykorzystane ponownie. 
Dlatego też w nowej perspektywie będą dostępne środki ze zwrotów pożyczek udzielonych w 
obecnym i poprzednim okresie. Należy dokładnie przemyśleć, jakie instrumenty mją finansować 
środki EFS, a jakie środki pochodzące ze zwrotów  

 

4.3. Wspieranie wymiany doświadczeń i kompetencji 

Dotychczas w Polsce podejmowane były różnego rodzaju inicjatywy służące budowaniu 
współpracy pomiędzy PES. Jednym z przykładów są spotkania branżowe spółdzielni socjalnych, 
które odbywały się w ramach projektu „W sieci dobrych połączeń” realizowanego w ramach PO 
KL56. 

Pomimo wsparcia oferowanego regionalnie przez OWES i ROPS oraz z poziomu krajowego 
(realizowanego dzięki środkom w ramach PO WER) brakuje instrumentów wspierających 
różnorodne formy współpracy PES, w tym również form członkowskich, w szczególności: 

� brak mechanizmów dzielenia się wiedzą i doświadczeniami między 

przedsiębiorstwami społecznymi (innych niż wizyty studyjne), w tym brak sieci kooperacji 
(także branżowych) i innych mechanizmów wzajemnościowych, co zapewne powinno być 
zadaniem instytucji regionalnych (ROPS). 

� brak współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi, która pozwoliłaby osiągać 
efekt skali i poprawiać ich konkurencyjność (np. sieci franczyzowe, konsorcja, klastry, sieci 
branżowe). 

Oceniając system wsparcia podażowego podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw społecznych, należy zwrócić uwagę, że okres projektowy instytucji 

wsparcia silnie oddziałuje na jakość i efektywność realizowanych działań. Dwu-trzyletnie 
projekty zmuszają często do działań o niskim poziomie refleksji i koncentracji na 
działaniach, które dają większe szanse na osiągnięcie wskaźników projektowych, co może 

skutkować pomijaniem pracy z osobami w najtrudniejszej sytuacji (do których trudniej 
dotrzeć i które wymagają więcej czasu) lub uruchamiania przedsiębiorstw społecznych w 

dziecinach ważnych dla lokalnych społeczności, ale obciążonych większym ryzykiem 
niepowodzenia. Wsparcie doradcze jest niezbędne i wymaga zdecydowanej poprawy 

jakościowej. Podmioty potrzebują usług o wyższym poziomie profesjonalizacji i być może 
specjalizacji. Należy rozważyć możliwość zwiększenia kwestii popytowej, wymuszającej 

zwiększenie jakości oraz kontynuować rozwój systemu akredytacji OWES służącego 
podnoszeniu jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. 

Ważnym elementem jest połączenie wsparcia dotacyjnego EFS ze wsparciem Funduszu 
Pracy i PFRON, co wymaga zmian zarówno po stronie regulacyjnej, jak i organizacyjnej. 

Byłoby to istotne zarówno w kontekście tworzenia dodatkowych miejsc pracy, jak również 

                                                        
56 „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci 
współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji” realizowany w okresie 2013-2015. 
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możliwości uzupełniania dotacji otrzymywanych w ramach EFS (zniwelowanie efektu 

netto). 

Należy zwrócić uwagę na potrzebę znaczącego rozbudowywania oferty instrumentów 

zwrotnych, w tym pożyczek obrotowych, jak również instrumentów o charakterze 
innowacyjnym. Nadal brak jest wystarczającej współpracy sektora bankowego z 

podmiotami niekomercyjnymi, co stanowi jeden z hamulców rozwojowych 
przedsiębiorstw społecznych. 

 
 

5. Działania wzmacniające popyt na produkty i usługi podmiotów 
ekonomii społecznej 

 

5.1. Rozpoznawalność ekonomii społecznej 

Nadal mamy do czynienia z niską rozpoznawalnością ekonomii społecznej w świadomości 
społecznej, co przekłada się na skalę zakupów dokonywanych przez społeczeństwo w 
przedsiębiorstwach społecznych. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Wielkopolsce, 
gdzie większość badanych (60,2%) nie miała styczności z pojęciem ekonomii społecznej57. 
Niestety brakuje ogólnopolskich badań rozpoznawalności ekonomii społecznej. Działania w 
zakresie promocji ekonomii społecznej są rozproszone. Brakuje ogólnopolskiej koncepcji 
promocji i kampanii promujących ekonomię społeczną, zarówno na poziomie krajowym, jak i 
regionalnym. 

Kwestia rozpoznawalności związana jest też z edukacją dzieci i młodzieży. Trudno oczekiwać 
rozpoznawalności marki, jeśli nie będzie się ona pojawiać w różnych aspektach edukacyjnych, 
które będą stanowić atrakcyjną ofertę życia zawodowego w przyszłości. Ważne są tu również 
kompetencje kooperatywne, które są niezbędne w rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
Działania w zakresie rozpoznawalności ekonomii społecznej, zwiększania jej widoczności są 
obecnie realizowane w projektach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Działania te są 
wdrażane autonomicznie, z różnym skutkiem i różnym stopniem zaawansowania, co nie zmienia 
istotnie jakości oddziaływania edukacyjnego w skali ogólnopolskiej. 

 

5.2. Rynek zbytu dla ekonomii społecznej 

Rynek zbytu dla przedsiębiorstw społecznych jest wciąż niewystarczająco rozwinięty. 
Dotyczy to przede wszystkim samorządów, które w niewielkim stopniu kupują produkty i usługi 
od przedsiębiorstw społecznych, stosując społeczne aspekty zamówień publicznych58. Również w 
niewielkim stopniu stosują zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W znacznie większym stopniu należy zaangażować w te 
działania organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, jak np. Związek Miast 

                                                        
57 Raport Końcowy. Badanie stanu sektora ekonomii społecznej realizowane w ramach monitoringu sektora 
ekonomii społecznej w województwie Wielkopolskim, ROPS Poznań, Poznań 2015 
58 Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych 
realizowanych przez gminy/ miasta/ powiaty województwa mazowieckiego w 2017 roku, MCPS, Warszawa 
2018 
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Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich, oraz 
instytucje kontrolne samorządu (Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli). 

Należy zwrócić uwagę, że to właśnie usługi społeczne użyteczności publicznej (w interesie 
ogólnym) i rozwoju lokalnego mogą być głównym kołem zamachowym rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych na co wskazują zaprezentowane wcześniej wyniki badań Głównego Urzędu 
Statystycznego59. Dlatego za istotny pozytyw należy uznać rozwiązania w zakresie EFS promujące 
ekonomię społeczną w realizacji usług społecznych, czy też aktywnego włączenia, chociaż część 
instytucji zarządzających i beneficjentów sygnalizuje trudności z realizacją tego mechanizmu. 

Zlecanie zadań w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje 
na zróżnicowanie rynku. Ponad połowa JST zlecała w ten sposób zadania publiczne z zakresu 
kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa (53,1%), rzadziej w obszarze kultury oraz ochrony 
zabytków (27,7%), wspierania osób z niepełnosprawnością (22,4%) lub pomocy społecznej 
(22,0%). W tych dwóch ostatnich obszarach widać jak niewykorzystane są możliwości realizacji 
zadań przez ekonomię społeczną. 

Dużo gorzej wygląda natomiast sytuacja w zakresie zamówień publicznych, które stosowane są 
na dużo większą skalę. W przypadku klauzuli zastrzeżonej dla podmiotów, których działalność 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych, w tym zakładów pracy chronionej (art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) stosowało ją co prawda 50% urzędów marszałkowskich, lecz patrząc na całość 
jednostek samorządu terytorialnego stosowało ją zaledwie 3,7% samorządów w Polsce. W 
przypadku klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust. 4 PZP), stosowało ją 6,5% samorządów, zaś 
klauzuli zastrzeżonej dla zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne (art. 138p 
PZP) zaledwie 0,7%, podobnie jak stosowanie klauzuli zastrzeżonej dla spółdzielni socjalnych 
(art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych), którą wykorzystało 1,4% z nich60. 

Chociaż współpraca z biznesem była jednym z celów polityki wspierania rozwoju ES, to jednak 
dotychczasowe osiągnięcia są niezadowalające. Otwieranie biznesu na współpracę z 
przedsiębiorstwami społecznymi jest wyzwaniem we wszystkich krajach. Istnieje przy tym jedna, 
stosunkowo duża zgodność, że jest to kierunek istotny z punktu widzenia zwiększania popytu na 
dobra i usługi dostarczane przez przedsiębiorstwa społeczne. Według badań GUS blisko 1/3 
podmiotów ekonomii społecznej współpracuje z biznesem, ale zaledwie w 5,7% przypadkach 
stało się to z inicjatywy biznesu. Jeśli spojrzymy na formy współpracy to zaledwie 4,9% 
organizacji uzyskiwało od podmiotów komercyjnych środki finansowe lub wsparcie rzeczowe w 
zamian za świadczone usługi na rzecz przedsiębiorstwa, zaś tylko w 1,6% przypadków miała 
miejsce współpraca w charakterze wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej61. 

  

Jak współpracę z przedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych pobudzają inne 
państwa? 

Przykładem mogą być działania podejmowane przez Social Enterprise UK 
(Przedsiębiorstwo Społeczne Wielka Brytania) – jest to ogólnokrajowa 

organizacja wspierająca rozwój przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej 

                                                        
59 Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, op. cit. 
60 Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i budżetów 
obywatelskich w 2017, GUS, Warszawa, grudzień 2018 r. 
61 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r., op. cit. 
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Brytanii. SE UK prowadzi szereg działań, których celem jest wzmocnienie 

współpracy biznesowej pomiędzy tradycyjnym biznesem, a  przedsiębiorstwami 
społecznymi. Działania te kierowane są przede wszystkim do tradycyjnych 
przedsiębiorstw i mają na celu zmianę postaw oraz zachowań, czyli skłonienie 
ich do włączania przedsiębiorstw społecznych do swojego łańcucha wartości. 

Kluczowe działania: 

• Buy Social Corporate Challagne – flagowe przedsięwzięcie w obszarze 

współpracy z biznesem. Kilka dużych firm zobowiązało się, że kolektywnie 
kupi u przedsiębiorców społecznych towary i usługi o wartości 1 mld funtów. 
W drugim roku wdrażania programu wartość wydatków osiągnęła 45,3 mln 
funtów, co umożliwiło utworzenie 329 miejsc pracy, 

• współpraca z firmami, które chcą zwiększyć swoje oddziaływanie społeczne – 

współpraca ta może obejmować doradztwo w zakresie włączania 
przedsiębiorstw społecznych do łańcucha dostawców i poddostawców, pomoc 

w poszukiwaniu odpowiednich partnerów wśród przedsiębiorców 
społecznych czy też wdrażanie rozwiązań prawnych wynikających z Social 
Value Act (zgodnie z tą ustawą firmy kupujące w przedsiębiorstwach 
społecznych mogą liczyć na pewne przywileje w zamówieniach publicznych). 

Współpraca z firmami może też obejmować pomoc przy opracowywaniu i 
wdrażaniu przez nie bardziej całościowych programów. Przykładem może 
być Deloitte Social Innovation Pioneers – program, który zakłada wsparcie 
przez firmę Deloitte 30 wiodących przedsiębiorstw społecznych, 

• organizacja konferencji, seminariów, publikacja raportów – czyli 
prowadzenie działań, które nagłaśniają kwestię społecznie odpowiedzialnych 
zakupów wśród samych przedsiębiorców. Istotne jest przy tym, że niektóre z 
tych działań mają charakter ponadsektorowy (obejmują partnerów z sektora 

prywatnego i publicznego), jak np. Social Value Summit. 

 

Najważniejszym wyzwaniem związanym z nową perspektywą finansową jest kwestia 
zbudowania spójnego wizerunku produktów i usług ekonomii społecznej, a przede 

wszystkim wpływanie na zmianę postrzegania i świadomość konsumentów, w tym 
świadomość władz samorządowych wszystkich szczebli, związaną z kojarzeniem ekonomii 
społecznej z pozytywnym, solidnym i społecznym produktem lub usługą. Niezwykle ważny 

jest również element edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, bez którego trudno 
mówić o dalszym rozwoju sektora. 

Drugim wyzwaniem jest znaczące zwiększenie skali zlecania zadań publicznych oraz 
zwiększenie możliwości realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

Rola rynku publicznego w działaniach ekonomii społecznej jest kluczowa w obliczu 
zarówno wyzwań społeczno-gospodarczych, jak i kompetencji podmiotów ekonomii 

społecznej. Ten element ma szczególnie ważne znaczenie z uwagi na kwestię społecznego 
oddziaływania ekonomii społecznej w wymiarze zewnętrznym (tj. głównie we 

wspólnotach samorządowych). 
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Trzecim wyzwaniem jest wykreowanie biznesu jako partnera ekonomii społecznej. Sfera 

ta może stać się ważnym potencjałem rozwojowym, lecz nadal pozostaje najsłabiej 
zorganizowana z uwagi na wzajemną nieznajomość obu sektorów. 

 

6. Koordynacja ekonomii społecznej na poziomie krajowym i 
regionalnym 

 

Za sukces należy uznać opracowanie i przyjęcie przez rząd w 2014 r. krajowych ram 
strategicznych dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, czyli Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej ułatwił 
programowanie środków EFS na okres 2014-2020 (w ramach 17 programów 
operacyjnych) i pozwolił zapewnić spójność między polityką publiczną a jej 

finansowaniem ze środków europejskich. Zaktualizowany w 2019 r. „Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności Społecznej na lata 2014-2023”, 
nakreślający również perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej do 2030 r., będzie stanowił 
punkt odniesienia do programowania unijnych funduszy na lata 2021-2027. 

Istotnym pozytywem było wyodrębnienie w 2017 r. zadania publicznego, jakim jest ekonomia 
społeczna w ramach działów administracji rządowej (Dział 44 Zabezpieczenie społeczne) oraz 
powołanie odrębnego departamentu (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej) w 
ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na poziomie krajowym, ale również w regionach, udało się stworzyć mechanizmy 
partycypacyjnego zarządzania ekonomią społeczną. Funkcjonuje Krajowy Komitet Rozwoju 
Ekonomii Społecznej oraz 16 Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Niewątpliwie środki europejskie ułatwiły prowadzenie działań koordynacyjnych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku działań na poziomie krajowym w okresie 2014-
2020, w porównaniu z okresem 2007-2013, pojawiał się w niektórych momentach problem 
koordynacji projektów „różnych prędkości” (z przyczyn niezależnych od ich realizatorów 
niektóre projekty wdrożono z opóźnieniem, co ma wpływ także na działania na poziomie 
regionalnym) oraz realizowanych przez wielu beneficjentów o różnym potencjale 
organizacyjnym i merytorycznym. Kwestia ta w dużej mierze uwarunkowana była procedurami 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym szczegółowymi procedurami 
związanymi z wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Ramy programowe dla rozwoju ekonomii społecznej zostały stworzone nie tylko na poziomie 
krajowym (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej), ale także na poziomie regionalnym 
(Regionalne Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej). Udało się zwiększyć rolę Regionalnych 
Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie koordynacji ekonomii społecznej. Nastąpiło to zarówno 
na poziomie legislacyjnym (ustawa o pomocy społecznej) i operacyjnym (projekty z zakresu 
koordynacji ekonomii społecznej). Nadal jednak trwa proces budowania tożsamości, kompetencji 
i pozycji ROPS jako koordynatorów rozwoju ekonomii społecznej. 

Jako pozytywny element polityki spójności 2014-2020 należy uznać włączenie ram 
programowych dla ekonomii społecznej w postaci Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
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Społecznej jako warunku ex-ante w ramach Celu Tematycznego 9. Zapewniło to spójność na etapie 
planowania działań EFS.  

W nowej perspektywie należy jednak dużo większą uwagę poświęcić nie tylko włączeniu 
poprawionego Programu do warunków wstępnych, ale też monitorowaniu i ewaluacji jego 
postępu. Dlatego istotnym elementem jest w przyszłości stałe badanie stopnia postępu realizacji  
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej jako jednego z warunków podstawowych 
finansowania ze środków UE. Problemem o charakterze systemowym stanowi kwestia  
monitorowania w kontekście spójności działań krajowych i europejskich oraz równomiernego i 
adekwatnego angażowania środków finansowych. Nie tyle w ekonomii społecznej, co w 
przypadku aktywnej integracji i usług społecznych Będzie to istotne w przygotowaniu krajowych 
ram strategicznych polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem jako 
tematycznego warunku podstawowego. 

Najistotniejszym wyzwaniem związanym z rozwojem ekonomii społecznej jest brak stabilnego 
umocowania tej sfery w krajowej polityce publicznej zarówno w wymiarze regulacyjnym, 

organizacyjnym, jak i finansowym. Będzie to możliwe, po przyjęciu  ustawy o ekonomii 
społecznej i solidarnej. Umożliwi ona nie tylko określenie ram prawnych przedsiębiorczości 
społecznej, ale przede wszystkim wskaże rolę ekonomii społecznej w politykach publicznych. 
Należy zatem zwrócić uwagę, aby ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej 

opierała się o precyzyjne i kompleksowe zapisy regulacyjne w zakresie przedsiębiorczości 
społecznej oraz określała wprost kompetencje poszczególnych władz publicznych w 

zakresie rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. 

Mimo szeregu pozytywnych działań w zakresie koordynacji, w tym usprawnienia 
pozyskiwania danych nt. stanu rozwoju ekonomii społecznej, nadal potrzebne są na 

poziomie ogólnopolskim kolejne instrumenty wspierające proces podejmowania decyzji w 
ramach polityki publicznej, w szczególności w zakresie gromadzenia szczegółowych 

informacji o potrzebach przedsiębiorstw społecznych oraz oceny jakości polityki 
publicznej w zakresie ekonomii społecznej. Proces gromadzenia wiedzy należy ocenić jako 

pozytywny, wymagający kontynuacji i rozwinięcia. 

W sferze programowej wyzwaniem jest wzmocnienie roli Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej tak, aby stanowił on istotny element w kierunkach wydatkowania 
funduszowego. Podobnie powinno nastąpić w przypadku programów regionalnych 

rozwoju ekonomii społecznej. 

Pomimo dość intensywnych i zaangażowanych działań na poziomie regionalnym mamy do 

czynienia z ciągłym marginalizowaniem sfery społecznej w działaniach samorządu 
województwa, co przekłada się na wciąż słabą pozycję Regionalnych Ośrodków Polityki 

Społecznej jako koordynatorów polityki społecznej w województwie. Rola ROPS w zakresie 
koordynacji nie jest obecnie zbyt silna, co wymaga zmian prawnych, organizacyjnych i 
finansowych. Niezbędne jest również umocowanie roli ROPS w zakresie koordynacji usług 

społecznych i regionalnego procesu deinstytucjonalizacji. 

 

7. Potrzeba innowacyjności i elastyczności 
 

EFS jest kluczowym źródłem finansowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce od 2004 r. W 
początkowym okresie ekonomia społeczna była wspierana w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, gdzie traktowano ją jako instrument o charakterze innowacyjnym, co dawało dużą 
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przestrzeń do eksperymentowania, a co za tym idzie - prawo do ewentualnego niepowodzenia. 
Elastyczność jaką umożliwiała IW EQUAL zaprocentowała - utworzone wówczas 
przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują do dziś w tej samej formule (Pan Cogito, Pracownia 
Rzeczy Różnych SYNAPSIS) lub nowej (np. Stowarzyszenie na Bursztynowym Szlaku jest dziś 
założycielem Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca” i uruchomiło pierwszy w Polsce inkubator 
kuchenny w Zakrzowie, Fundacja Bieszczadzka prowadzi kawiarenkę). 

Dziś wymogi wobec projektów, w tym m.in. realizowanych przez OWES, są bardzo restrykcyjne, 
co jest ograniczeniem utrudniającym wdrożenie innowacji jaką jest ekonomia społeczna. 

Przedsiębiorczość społeczna, łącząc aspekty biznesowe i społeczne, stanowi innowacyjną formę 
działania gdyż jest jednocześnie:  

1) instrumentem rynku pracy,  

2) instrumentem aktywnej integracji społecznej i  

3) instrumentem rozwoju lokalnego.  

Ekonomia społeczna silnie bazuje na zasobach lokalnych oraz potrzebach i potencjale osób, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, lub które chcą poprzez swoje działania realizować ważne 
cele społeczne (wpływ społeczny). Również ze względu na silne zakorzenienie w wartościach, 
przedsiębiorczość społeczna dotyka sfer, które omijane są przez tradycyjny biznes, gdzie zysk 
ekonomiczny nie jest duży (np. usługi opiekuńcze, usługi asystenckie dla osób z 
niepełnosprawnościami), ale ich społeczne znaczenie jest olbrzymie. Przedsiębiorczość 
społeczna, by odpowiadać na potrzeby wspólnot samorządowych, musi mieć przestrzeń do 
budowania i rozwijania nowych podmiotów i nowych usług oraz tworzenia nowych miejsc pracy 
w oparciu o lokalne zasoby, przy tym musi szybko reagować wykorzystując pojawiające się 
szanse. Tymczasem w EFS jest mnóstwo ograniczeń, wiele kwestii jest nadmiernie 

doregulowanych (dla przykładu: grupy docelowe, wskaźniki, demarkacje między celami 
tematycznymi itp.). Co więcej, likwidowanie tych ograniczeń jest albo niemożliwe (np. 

wynika ze zobowiązań wobec KE), albo zajmuje bardzo dużo czasu, uniemożliwiając 
systemowi wsparcia ekonomii społecznej szybkie, elastyczne reagowanie na potrzeby 

ludzi. 

Zmiany w gospodarce i społeczeństwie zachodzą obecnie bardzo szybko. Sytuacja na rynku pracy 
w Polsce w ostatnich 3-5 latach zmieniła się diametralnie, o czym była mowa w rozdziale 
pierwszym materiału. Podmioty ekonomii społecznej mogą być nie tylko dobrym miejscem 
zatrudnienia dla m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także mogą być 
dostarczycielem usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie sposób 
też nie zauważyć, że pojawiają się coraz to nowe wyzwania związane z zaspokajaniem potrzeb 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (opiekunowie osób starszych, samotne osoby 
starsze, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, coraz większa grupa osób z problemami 
psychicznymi, itp.). Zauważalne są już potrzeby tych osób, także w aspekcie zwiększenia skali 
usług oraz poszukiwania nowych form ich zaspokojenia. 

Ekonomii społecznej trudno jest odpowiadać na te zmiany. Istotny wpływ na to mają 
ograniczenia obowiązujące w ramach EFS dotyczące grup docelowych, konstrukcji i wartości 
docelowych wskaźników, demarkacji między priorytetami inwestycyjnymi/celami 
szczegółowymi, gromadzenia informacji o uczestnikach oraz potwierdzania kwalifikowalności 
wsparcia skierowanego do osób biorących udział w projekcie, co jest stygmatyzujące i obciążające 
dla samych uczestników, itp. Osoba staje się przedmiotem, a nie podmiotem interwencji. 
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Zatracany jest główny sens wsparcia - pomoc człowiekowi. Element ten dotyczy nie tylko 
przedsiębiorczości społecznej, ale szeregu działań w obszarze włączenia społecznego. 

EFS nie dopuszcza możliwości niepowodzenia w realizacji określonych przedsięwzięć 
inkubowanych przez OWES, pomimo tego, że to właśnie ten fundusz powinien tworzyć przestrzeń 
do realizowania innowacyjnych, elastycznych rozwiązań obarczonych większym ryzykiem 
ekonomicznym, ale także będących okazją do dużych zysków społecznych. Tu ponownie warto 
przytoczyć rozwiązanie w postaci tzw. stawki jednostkowej uniemożliwiające jakąkolwiek 
elastyczność. 

Olbrzymim wyzwaniem dla projektów finansowanych z budżetu UE jest możliwość 
uelastycznienia projektów, która pozwoliłaby na dopasowanie wsparcia adekwatnie do 

potrzeb. Łatwość wskaźników produktowych powinna być zastąpiona wskaźnikami 
rezultatów, zaś budżety powinny dawać większe możliwości przenoszenia środków 

pomiędzy zadaniami w projekcie. 

Druga konstatacja dotyczy innowacji. Tworzenie przestrzeni do eksperymentów 

społecznych powinno mieć miejsce nie tylko w programach i priorytetach dedykowanych 
innowacjom społecznym, ale również w priorytetach dedykowanych ekonomii społecznej, 

ponieważ tam skoncentrowana jest uwaga przedsiębiorstw społecznych i systemu 
wsparcia ekonomii społecznej, a co za tym idzie wiedza, kompetencje, potencjał. 

 

8. Wstępne rekomendacje dla polityk publicznych 

 

Przedstawiając powyższe diagnozy i wyzwania uszeregowane w pięciu podstawowych blokach 
instrumentów podażowych i popytowych – przy horyzontalnym uwzględnieniu kontekstu 
społeczno-gospodarczego, stanu ekonomii społecznej, wyzwań polityk publicznych oraz kwestii 
uelastycznienia działań funduszowych, przedstawiamy szereg wstępnych rekomendacji. Nie 
wszystkie adresowane są wprost do działań operacyjnych, cześć ma wymiar systemowy lub 
regulacyjny. 

 

8.1. Kontekst społeczno-gospodarczy  

Tworzenie miejsc pracy jest najbardziej wymiernym efektem wspierania przedsiębiorstw 
społecznych. W kontekście tworzenia miejsc pracy chodzi przede wszystkim o wzmocnienie 
procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie zespołów 
wspierających się pracowników, które będą odporne na ryzyka, ale również wzmacnianie 
wspólnot lokalnych, szczególnie tych doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów. 

Rekomendacja 1: Rozszerzenie katalogu osób uznanych za wymagające wsparcia (a tym samym 
uprawnionych do korzystania ze wsparcia na tworzenie miejsc pracy) o osoby nieaktywne 
zawodowo lub wybrane kategorie osób nieaktywnych zawodowo, umożliwiając ich wsparcie w 
ramach ekonomii społecznej. 

Na poziomie dokumentów wymagających akceptacji po stronie KE pozostawienie, ze względu na 
dynamiczne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej, otwartego katalogu odbiorców wsparcia. 

Narzucenie bezwzględnego obowiązku stosowania umów o pracę w dotowanych miejscach pracy, 
przy jednoczesnym umożliwieniu elastyczności zatrudnienia (czas pracy) dla grup wymagających 
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szczególnego podejścia np. rodziców czy opiekunów osób niesamodzielnych, w tym osób z 
niepełnosprawnościami. 

Określenie i wsparcie procesu reintegracyjnego, zaczynającego się w jednostkach 
reintegracyjnych i kontynuowanego po zatrudnieniu w przedsiębiorstwach społecznych, 
traktowanego, jako proces podnoszenia kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji pracownika. 
Proces ten powinien być dostosowany do poszczególnych grup osób. Ponadto niezbędne jest 
wdrożenie bezpiecznych mechanizmów przechodzenia absolwentów CIS, KIS, uczestników WTZ 
do przedsiębiorstw społecznych. 

Rekomendacja 2: Uznanie za wymagających wsparcia (a tym samym uprawnionych do 
korzystania ze wsparcia na tworzenie miejsc pracy) osób nieaktywnych zawodowo oraz 
zamieszkałych na obszarach rewitalizowanych, obszarach miast średnich tracących funkcje 
społeczne i gospodarcze lub obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją objętych 
ponadregionalnym programem 2020+, w celu umożliwienia ich wsparcia w ramach ekonomii 
społecznej.  

Należy również wzmocnić formy wsparcia (nowe formy wsparcia, koncentracja działań) na tych 
obszarach zachęcając do pozostania i budowania przedsiębiorczości społecznej. W tym 
przypadku należałoby ze względu na wymiar wspólnotowy postawić na rozbudowę form 
członkowskich, angażujących mieszkańców wspólnot lokalnych, promując nie tylko skutki 
ekonomiczne (tworzenie miejsc pracy), ale również ich społeczne oddziaływanie. 

Rekomendacja 3: Należy wzmocnić finansowanie (dodatkowe formy wsparcia) działań 
służących rozwojowi ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych, w tym w szczególności 
usług opiekuńczych (white economy), ale także innych produktów i usług w ramach rozwoju silver 
economy oraz spodziewanej, jako potencjał rozwojowy gospodarki cyrkularnej, łańcucha krótkich 
dostaw, a także turystyki społecznej. 

Przy czym środki Funduszy Europejskich na wzmocnienie instytucjonalne powinny pochodzić z 
puli środków na ekonomie społeczną. Natomiast środki Funduszy Europejskich na realizację 
konkretnych usług (poprawa dostępu, tworzenie nowych miejsc świadczenia usług) w ramach 
puli środków na usługi społeczne EFS, a w przypadku gospodarki cyrkularnej - w ramach 
właściwych programów operacyjnych EFRR. 

8.2.  Potencjał sektora ekonomii społecznej 

Rekomendacja 4: Należy rozszerzyć definicję przedsiębiorstwa społecznego na podmioty 
realizujące usługi społeczne i zatrudniające osoby nieaktywne zawodowo bez wskaźnika 
zatrudnieniowego, lub z wymogiem określonej liczbowo grupy zatrudnionych, lub bez takiego 
wymogu na starcie. 

Rekomendacja 5: Należy włączyć do systemu wsparcia ekonomii społecznej spółdzielczość 
inwalidów i niewidomych tak, aby zahamować trendy likwidacyjne i zapewnić wzrost lub 
przynajmniej zatrzymać spadek zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Można to uczynić 
poprzez zmiany definicyjne wprowadzające ten segment do definicji przedsiębiorstw 
społecznych. 

Rekomendacja 6: Należy wziąć pod uwagę przebudowanie bezzwrotnych instrumentów 
finansowych poprzez dopasowane ich do zindywidualizowanych potrzeb w początkowej fazie 
rozwoju danego PS - zróżnicowanie dotacji i wsparcia pomostowego. Zmiennymi mogą być: grupa 
docelowa, płeć (kobiety), miejsce prowadzenia działalności (obszary marginalizowane i 
rewitalizowane), branża (usługi społeczne, gospodarka cyrkularna), faza rozwoju 
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przedsiębiorstwa lub innowacyjność. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie powinna 
spoczywać na podmiotach dystrybuujących instrumenty finansowe. 

Rekomendacja 7: Niezbędne jest określenie w kryteriach wyboru projektów preferencji dla 
podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania istotne dla polityk publicznych, np. usługi 
społeczne użyteczności publicznej, itp. Niezbędne jest wzmocnienie projektów partnerskich z z 
udziałem podmiotów ekonomii społecznej w tych sferach, w taki sposób, aby zapewnić trwałość 
z jednoczesnym zwiększeniem udziału podmiotów w rynku usług. Działanie na rzecz rozwoju 
usług powinno zostać połączone z wymogiem posiadania regionalnych i lokalnych polityk 
rozwoju usług społecznych, w tym z uwzględnieniem kwestii związanych z deinstytucjonalizacją. 

Rekomendacja 8: Istotnym elementem rozwojowym przedsiębiorstw społecznych jest 
umożliwienie ich wzajemnego sieciowania oraz sieciowania podmiotów tradycyjnego biznesu z 
pomiotami ekonomii społecznej i solidarnej tak, aby budować silne grupy producentów i 
usługodawców. 

Rekomendacja 9: Należy wzmocnić w przewidywanym wsparciu aspekty społecznego 
oddziaływania, kooperacji i członkostwa (oddziaływanie wewnętrzne), jak również 
oddziaływania zewnętrznego (skierowanego np. na wspólnotę lokalną, w której funkcjonuje dany 
podmiot). Przy czym elementem dodatkowym musi być wzmocnienie w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego zapisów odwołujących się do partycypacji i demokratycznego 
zarządzania. Warto rozważyć wprowadzenie: audytów (lustracji) merytorycznie badających 
społeczne oddziaływanie oraz instrumentów promujących ten proces, np. pożyczki umarzane po 
wykazaniu społecznego oddziaływania. 

Rekomendacja 10: Należy wzmocnić aspekt ustawicznego kształcenia liderów podmiotów 
ekonomii społecznej oraz menadżerów przedsiębiorstw społecznych poprzez podnoszenie ich 
kompetencji w wymiarze biznesowym i społecznym, w tym staży w podmiotach komercyjnych. 

8.3.  Wsparcie działań podażowych 

Rekomendacja 11: Należy rozważyć model dystrybucji dotacji w taki sposób, aby działania na 
rzecz przedsiębiorstw społecznych realizowane były w sposób ciągły, bez cykli projektowych 36 
miesięcznych. Może to oznaczać realizację jednego projektu (przez okres do siedmiu lat) 
połączoną ze ścisłym monitorowaniem jakości wsparcia, a nie projektu. 

Rekomendacja 12: Należy konsekwentnie dbać o wysoką jakość procesu akredytacji usług 
wsparcia ekonomii społecznej jako głównego elementu poziomu usług. Dlatego należy dokonać 
przeglądu dotychczasowego systemu, celem poprawy tych elementów, które uznane są za 
najsłabsze. Ponadto należy w znaczący sposób zwiększyć rolę Regionalnych Ośrodków Polityki 
Społecznej w procesie akredytacji. 

Rekomendacja 13: Niezbędne jest wprowadzenie w systemie usług wsparcia ekonomii 
społecznej elementów o charakterze popytowym (np. bony, refundacje zakupów, korzystanie z 
BUR). 

Rekomendacja 14: Należy zdywersyfikować źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych. 
W tym celu wskazane jest rozwijanie wsparcia zwrotnego, bezzwrotnego i kapitałowego, jak 
również zróżnicowanie źródeł finansowania samego wsparcia. Dla wzmocnienia zasobów 
majątkowych przedsiębiorstw społecznych, aby wzmocnić ich stabilność i zapewnić długofalowe 
działanie, niezbędne jest stworzenie im możliwości inwestycji w  ich rozwój  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy 
w systemie dotacyjnym wprowadzić wymóg zróżnicowania finansowego, co powinno oznaczać 
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tworzenie miejsc pracy z EFS, Funduszu Pracy i PFRON. Być może FP i PFRON w tym zakresie 
powinny być elementem wkładu własnego w projektach. 

Rekomendacja 15: W zakresie instrumentów zwrotnych należy zdecydowanie rozwijać nowe 
produkty wspierające rozwój przedsiębiorców, w szczególności pożyczki obrotowe oraz wspierać 
inicjatywy wzajemnościowe, a także podnosić wiedzę przedstawicieli instytucji finansowych (np. 
Banków Spółdzielczych). Warto rozważyć wprowadzanie nowych instrumentów pożyczkowych, 
które byłyby w dużej części umarzane po uzyskaniu wymiernych korzyści społecznych w 
dłuższym okresie czasowym, np. 24 miesięcy, czy środki na startupy technologiczno-społeczne. 

 

8.4.  Działania popytowe 

Rekomendacja 16: Niezbędne jest wypracowanie i wdrożenie wspólnej strategii promocji marki 
ekonomii społecznej. Należy w niej skupić się przede wszystkim na znaku dającym 
rozpoznawalność i pozytywny wizerunek podmiotu, jako łączącego działania ekonomiczne z 
korzyściami społecznymi na wzór znaku Fair Trade62, a nie na tworzeniu kolejnego znaku bez 
dalszych działań promocyjnych. Znaki jakości powinny być budowane w silnych branżach, które 
będą wyłaniały się na rynku. Wiele będzie zależało od decyzji podjętych na poziomie europejskim, 
gdzie w ramach rozporządzenia EFS+ rozważane jest wypromowanie jednego znaku dla firm 
społecznych na terenie całej Europy. 

Rekomendacja 17: Należy skoordynować obszar działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży, silniej powiązać go z systemem edukacji oraz zapewnić praktyczność oddziaływania 
(spółdzielnie uczniowskie i inne formy edukacyjne). Ten element działań musi uzyskać dużo 
większe znaczenie, co ma istotny wpływ na przyszłość ekonomii społecznej w Polsce. 

Rekomendacja 18: Niezbędne jest stałe wzmacnianie kooperacji podmiotów ekonomii 
społecznej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy na rzecz 
tworzenia mechanizmów pozyskiwania miejsc pracy we wspólnotach lokalnych dla 
zamieszkujących w nich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nacisk powinien być 
położony także na zwiększenie animacyjnej roli podmiotów samorządowych np. OPS, PCPR, jako 
elementu łączącego działania JST z podmiotami inkubującymi przedsiębiorstwa społeczne. 
Ponadto niezbędne jest utrzymanie bloku działań doradczo-edukacyjnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego przy ścisłej współpracy z RIO, NIK, kontrolą skarbową oraz 
organizacjami zrzeszającym JST różnego szczebla. Wydaje się zasadne rozważenie tworzenia w 
każdym województwie specjalnych „help desków” dla jednostek samorządu terytorialnego (mogą 
to być wyspecjalizowane organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz gmin i powiatów). 

Rekomendacja 19. Ważnym elementem jest budowanie współpracy PES i  przedsiębiorstw, w 
szczególności w zakresie współpracy opartej na relacjach biznesowych, a nie wyłącznie 
charytatywnych. Nie należy przy tym zapominać o możliwościach współpracy opartej o działania 
CSR przedsiębiorców. Niezbędne jest tu promowanie wspólnych inicjatyw o charakterze promocji 
gospodarczej i współpracy z samorządem gospodarczym, w tym wspólne promowanie dobrych 
produktów przedsiębiorstw, promowanie współpracy z ekonomią społeczną w raportowaniu 
niefinansowym. 

                                                        
62 https://www.fairtrade.org.pl 
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8.5. Koordynacja polityk publicznych 

Rekomendacja 20: Należy bezwzględnie uczynić Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej tzw. warunkiem podstawowym w Umowie Partnerstwa, jako jeden z elementów ram 
włączenia społecznego. Nie ulega wątpliwości, że kluczowy dokument programowy ekonomii 
społecznej musi być włączony w profilowanie interwencji Funduszy Europejskich, aby zapewnić 
spójność polityki krajowej z polityką europejską. 

Rekomendacja 21: Konieczne jest przyjęcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, która 
unormuje zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, umożliwi zwiększenie rynku dla 
podmiotów ekonomii społecznej oraz ustabilizuje system wsparcia. 

Rekomendacja 22: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno doskonalić 
mechanizmy związane z koordynacją różnych elementów systemu ekonomii społecznej, usług 
społecznych czy aktywnej integracji. 

Rekomendacja 23: Na poziomie regionalnym niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie działań 
koordynacyjnych i większa koncentracja na wybranych działaniach, zamiast szeregu zadań 
organizacyjnych, które powodują brak szerszej refleksji nad działaniami koordynacyjnymi 
stanowiącymi trzon zadań ROPS w sferze rozwoju ekonomii społecznej. 

Rekomendacja 24: Jednym z podstawowych wyzwań jest uczynienie z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej wiodącej instytucji w zakresie programowania i planowania interwencji w 
zakresie całości włączenia społecznego oraz faktycznego partnera komórek Urzędu 
Marszałkowskiego odpowiedzialnych za programowanie oraz Instytucji Zarządzającej RPO. 
Dodatkowo konieczne jest podniesienie kompetencji tych instytucji w zakresie monitoringu i 
ewaluacji, jako niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych. Podobnie jest w przypadku 
roli ROPS jako realizatora zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr sektora 
ekonomii społecznej oraz integracji społecznej na swoim terenie. 

Rekomendacja 25: Należy doprowadzić do jak największego uelastycznienia wydatkowania 
Funduszy Europejskich w kontekście realizacji wsparcia ekonomii społecznej. Do 
najistotniejszych należą: złagodzenia zasady konkurencyjności (przy naborze kadry), sposób 
udzielania i zróżnicowana wysokości dotacji, złagodzenia wymogów dotyczących zabezpieczeń  
stosowanych w projektach oraz zwiększenia wysokości % kosztów pośrednich w projektach. 
Drugim istotnym elementem jest umożliwienie w ramach EFS finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych jako sposobu na poprawę konkurencyjności PS, wzmocnienia ich stabilności 
funkcjonowania (a tym samym stabilności zatrudnienia grup w najtrudniejszej sytuacji) i budowy 
ich potencjału rozwojowego i zatrudnieniowego. Trzecim elementem jest umożliwienie realizacji 
działań o charakterze innowacji czy eksperymentów społecznych w obszarze ekonomii 
społecznej.  
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Przedstawione wyzwania i rekomendacje odnoszące się do przyszłości ekonomii społecznej i 
solidarnej wskazują, że interwencja Funduszy Europejskich powinna koncentrować się na 
realizacji dwóch celów:  

 

Cel 1. jest skupiony na wzmacnianiu podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, w szczególności 
na przedsiębiorstwa społeczne, zarówno w zakresie ekonomicznych, jak i społecznych aspektów 
ich funkcjonowania 

Interwencja Funduszy Europejskich powinna koncentrować się przede wszystkim na 
wzmacnianiu kondycji ekonomicznej oraz funkcji reintegracyjnej przedsiębiorstw społecznych, 
co ma pomóc w utrzymaniu ich stabilności, stymulowaniu rozwoju, poprawie ich potencjału 
zatrudnieniowego.  

Silniejszy akcent powinien zostać położony na zwiększenie społecznego oddziaływania 
przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa społeczne 
w branżach istotnych z punktu widzenia wyzwań demograficznych i zrównoważonego rozwoju 
oraz działające na terytoriach doświadczających różnorodnych problemów rozwojowych, 
zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 

W ramach celu 1. działania powinny być skupione głównie na: dostarczeniu przedsiębiorstwom 
społecznym wsparcia finansowego i usług wsparcia. 

Cel 2. Związany jest z oddziaływaniem na potencjalnych klientów sektora ekonomii społecznej, 
czyli na podmioty sektora publicznego (głównie samorządy) i prywatnego (biznes) oraz na 
klientów indywidualnych. Fundusze Europejskie powinny wspierać działania podnoszące 
świadomość tych podmiotów i osób nt. możliwości społecznie odpowiedzialnych zakupów i 
współpracy z sektorem ekonomii społecznej oraz działania o charakterze edukacyjnym uczące jak 
to robić. Tworzenie środowiska przyjaznego dla ekonomii społecznej obejmuje także wsparcie 
działań koordynacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. 

Poniżej szczegółowo omówiono propozycje zakresu interwencji EFS w ramach każdego z dwóch 
celów. 

 

I. Cel 1. Zwiększenie potencjału ekonomicznego i oddziaływania 

społecznego podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej 
 

W ramach celu 1. interwencja Funduszy Europejskich powinna być skoncentrowana na 
osiągnięciu trzech rezultatów: 

CEL 1 

Zwiększenie potencjału 
ekonomicznego

i oddziaływania społecznego 
podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej

CEL 2

Zwiększenie roli ekonomii 
społecznej i solidarnej

w polityce rozwoju 
społecznego i świadomości 

obywateli
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Rezultat 1: Zwiększenie liczby stabilnych przedsiębiorstw społecznych reagujących 
na zmiany rynkowe i społeczne w kluczowych sferach rozwoju 

 

Istotą tego rezultatu – stanowiącego  najpoważniejszy element zaplanowanych działań w 
ramach EFS – jest nie tylko zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych, lecz także 

poprawa kondycji istniejących przedsiębiorstw społecznych, skali ich działania 
(rozumianej jako wolumen sprzedaży i skala obrotów), zdolności do adaptacji w 

zmieniających się realiach rynkowych.  

W związku z tym Fundusze Europejskie w większym niż dotychczas stopniu powinny być 
wykorzystywane na wzmacnianie istniejących przedsiębiorstw społecznych, by miały one silną 
pozycję rynkową, zwiększały sprzedaż, zapewniały pracownikom stabilne zatrudnienie i dobre 
wynagrodzenie, by umiały się dostosować do zmian rynkowych (tzw. adaptacyjność) 
i generowały innowacje. Bezpośrednim efektem tych inwestycji nie zawsze będą nowe miejsca 
pracy, niemniej wzmocnienie pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw (wzrost sprzedaży, wzrost 
obrotów) będzie przekładało się na zdolność przedsiębiorstwa do stworzenia nowych miejsc 
pracy.  

Środki europejskie powinny także wzmacniać oddziaływanie społeczne przedsiębiorstw 
społecznych zarówno w odniesieniu do ich pracowników i członków (np. reintegrację społeczną 
i zawodową, włączenie pracowników w procesy zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania 
nim jako właściciele), jak również w odniesieniu do lokalnej społeczności (oddziaływanie na 
otoczenie). 

 

Do kogo kierowane jest wsparcie 

Cel 1: Zwiększenie potencjału ekonomicznego i oddziaływania społecznego 

podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

Rezultat 1: 

Zwiększenie liczby stabilnych 

przedsiębiorstw społecznych 

reagujących na zmiany 

rynkowe i społeczne

w kluczowych sferach rozwoju 

Rezultat 2: 

Zwiększenie roli 

reintegracyjnych

i kooperatywnych form 

aktywizowania osób 

marginalizowanych

Rezultat 3:

Zwiększenie skali sprzedaży 

usług i produktów 

oferowanych w ramach sieci 

współpracy
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Bezpośrednie wsparcie na tworzenie miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach społecznych powinno dotyczyć 
w pierwszej kolejności osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Grupa ta musi być na nowo zdefiniowana, gdyż 
funkcjonująca definicja przestała być adekwatna do obecnej  

sytuacji. W ostatnich latach zmienił się charakter wykluczenia 
społecznego, a także rynek pracy i sytuacja społeczno-gospodarcza. 
Dotykają nas nowe problemy, które wykraczają poza ramy 

tradycyjnie rozumianego wykluczenia społecznego, m.in. narastająca skala chorób i zaburzeń 
psychicznych, wzrastająca liczba osób starszych, która wpływa na popyt na usługi opiekuńcze, 
dualizacja rynku pracy63 i narastająca liczba osób tzw. biednych pracujących, przy równoczesnym 
niedoborze pracowników na rynku pracy. Pojawiają się nowe wyzwania związane z rozwojem 
technologicznym, automatyzacją pracy, rozwojem sztucznej inteligencji, upowszechnianiem się 
niestandardowych form zatrudnienia, np. poprzez platformy internetowe itp. W przyszłości będą 
się pojawiać nowe problemy i wyzwania, na które możemy odpowiadać wykorzystując ekonomię 
społeczną. Polityka publiczna, w tym polityka zatrudnienia, włączenia społecznego, wsparcia 
przedsiębiorczości, finansowana z Funduszy Europejskich, powinna dostosowywać się do nowej 
sytuacji i nowych wyzwań. 

W polskim modelu ekonomii społecznej tradycyjnie polityka publiczna wiąże się z włączeniem 
społecznym i rozwojem lokalnym, ponieważ wyrosła na gruncie tej problematyki. W Europie oraz 
w Polsce widać nurt, który silniej wiąże ekonomię społeczną z rozwojem rynku pracy, jak również 
rozwojem wspólnot samorządowych. Te nurty nie wykluczają się wzajemnie, choć w przyszłości 
należy utrzymać jądro ekonomii społecznej skoncentrowane na kwestii wykluczenia (choć samo 
pojęcie wykluczenia można i należy poddawać przeglądowi), ale również wchodząc w nowe 
obszary związane z rynkiem pracy, wspólnot lokalnych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wsparcie ze środków europejskich w ramach ekonomii 
społecznej, powinno dotyczyć szerszej niż dotychczas kategorii osób: wszystkich osób 
nieaktywnych zawodowo (w tym w szczególności osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) 
i wybranych kategorii osób pracujących (pracujących w oparciu o niepewne umowy, zatrudnienie 
pulsacyjne, ubogich pracujących, zagrożonych zwolnieniem). Dotarcie do tych osób i grup poza 
oczywistymi korzyściami społecznymi, ma również istotne znaczenie ekonomiczne, które 
pozwala na podniesienie produktywności gospodarki. 

Tu również istnieje potrzeba poszukiwania modeli i sposobów 
docierania do tych osób, zwłaszcza osób, które utraciły zaufanie do 
instytucji publicznych. Ekonomia społeczna może być jednym z  
takich modeli. Należy rozważyć otwarcie EFS także na grupy osób 
niezagrożonych wykluczeniem społecznym, którym bliskie są 
wartości sektora ekonomii społecznej i które mogą swoją wiedzą i 

                                                        
63 Na dualnym rynku pracy sektor wtórny charakteryzuje się krótkoterminowymi stosunkami pracy, 
niewielką lub zerową perspektywą awansu wewnątrz przedsiębiorstwa oraz determinacją płac głównie 
przez siły rynkowe. Pod względem zawodów składa się przede wszystkim z niskich lub 
niewykwalifikowanych miejsc pracy, bez względu na to, czy są to pracownicy fizyczni, pracownicy 
umysłowi (np. pracownicy biurowi), czy też branża usługowa (np. kelnerzy). Miejsca pracy są powiązane z 
faktem, że charakteryzują się one niskim poziomem kwalifikacji, niskimi zarobkami, łatwym dostępem do 
podjęcia tego zawodu i niestabilnością zatrudnienia. Źródło: http://pieniadze24.com/teoria-dualnego-
rynku-pracy.html  

Zredefiniowanie i 
rozszerzenie grup 

osób uznanych za 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym – 
Rekomendacja 1 

Objęcie wsparciem 

osób zamieszkałych 
na obszarach 
marginalizowanych - 

Rekomendacja 2  
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doświadczeniem wzmacniać działalność przedsiębiorstw społecznych i reintegrację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczyniając się do większej stabilności tych 
przedsiębiorstw, w tym stabilności miejsc pracy. Jednak potrzebne jest wyraźne zróżnicowanie 
instrumentów wsparcia z EFS dla tych dwóch grup (osób wykluczonych i „niewykluczonych”), 
zwłaszcza przy ograniczonych środkach finansowych EFS, w zakresie wsparcia o charakterze 
reintegracyjnym 

Europejski Fundusz Społeczny powinien także silniej niż dotychczas wspierać rozwój 
przedsiębiorczości społecznej na terytorialnych obszarach marginalizowanych, w 

szczególności na obszarach rewitalizowanych, w miastach tracących funkcje społeczno-
gospodarcze oraz na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją, wskazanych w 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Może to odbywać się poprzez wskazanie, że 
osobami uprawnionymi do wsparcia z EFS w ramach przedsiębiorczości społecznej są wszyscy 
nieaktywni zawodowo i niezatrudnieni mieszkańcy tych obszarów, dodatkowym wsparciem 
byłyby instrumenty finansowe do tworzenia przedsiębiorstw społecznych na tych obszarach. 

Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnych zawodowo uprawnionych 

do wsparcia finansowego na miejsce pracy zaliczyć należy: 
• osoby bezrobotne [objęte programem reintegracji] 
• osoby z niepełnosprawnością [objęte programem reintegracji] 
• osoby z zaburzeniami psychicznymi [objęte programem reintegracji] 
• osoby, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym [objęte 

programem reintegracji] 
• osoby usamodzielniane, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej [objęte programem reintegracji] 
• osoby przebywające i opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
• osoby poszukujące pracy, niezatrudnione i niewykonujące żadnej innej pracy zarobkowej 
• osoby nieaktywne zawodowo, w szczególności osoby opiekujące się dziećmi lub osobami 

bliskimi, 
• osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód wynosi nie więcej niż 
dochód z 6 hektarów przeliczeniowych 

• osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej; 

• osoby niezatrudnione zamieszkałe na obszarach marginalizowanych, rewitalizowanych oraz 
w miastach zagrożonych utratą funkcji. społeczno-gospodarczych oraz zamieszkałe na 
obszarach wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności. 

 

Innym sposobem określenia osób wspieranych w ramach EFS jako zagrożonych wykluczeniem 

społecznym + mogły by być kategorie osób: brak zatrudnienia (bezrobotni i nieaktywni 
zawodowo) lub biedni pracujący, spełniający dodatkowo przesłankę: 

� długotrwałe pozostawanie poza rynkiem pracy (dłużej niż 2 lata); 
� ubóstwo; 
� długotrwała lub ciężka choroba; 
� niepełnosprawność; 
� zaburzenia psychiczne; 
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� uzależnienia (alkohol, narkotyki i inne substancje, uzależnienia behawioralne); 
� bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe wg definicji ETHOS; 
� sieroctwo i pobyt w pieczy zastępczej, opuszczanie pieczy zastępczej; 
� pobyt w ośrodkach dla trudnej młodzieży (MOW, MOS, zakłady poprawcze, schroniska dla 

nieletnich), opuszczanie tych ośrodków; ofiary przemocy w rodzinie; 
� ofiary handlu ludźmi; 
� cudzoziemcy, w tym uchodźcy i inni imigranci; 
� repatrianci; 
� osoby po opuszczeniu więzienia lub w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w 

ramach dozoru elektronicznego; 
� sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 6, nad dziećmi z niepełnosprawnością, dorosłymi z 

niepełnosprawnością lub z długotrwałą lub ciężką chorobą, seniorami o ograniczonej 
samodzielności;  

� miejsce zamieszkania – mieszkańcy obszarów wiejskich, miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją zgodnie z KSRR; płeć (kobiety) 

� wiek (osoby 50+). 

 

W większym stopniu niż obecnie Fundusze Europejskie powinny być 
kierowane nie tylko do konkretnych terytoriów, ale także 
wybranych dziedzin, kluczowych ze względu na wyzwania 
demograficzne, zdrowotne czy związane z potrzebami rodzin. 
Znacznie silniejszy akcent w zakresie interwencji środkami 
europejskim powinien zostać położony na inwestycje 
w przedsiębiorstwa społeczne realizujące usługi społeczne, 
w szczególności usługi odpowiadające na wyzwania demograficzne 

oraz inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji. Istotne są również wyzwania 
związane z przechodzeniem na gospodarkę obiegu zamkniętego, a także związane ze skróceniem 
łańcucha dostaw. Możliwe jest również poszukiwanie regionalnych specjalizacji w ramach 
kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Instrumenty wsparcia finansowane ze środków EFS powinny wzmacniać rozwój 
przedsiębiorczości społecznej w tych sferach. Równocześnie pewna preferencja dla tych dziedzin 

nie wyklucza wspierania PS  działających w innych obszarach 
dostarczających korzyści społecznych. 

Odnośnie zdefiniowania przedsiębiorstwa społecznego, cechami 
konstytuującymi są: 

� prowadzenie stałej działalności gospodarczej lub odpłatnej 
pożytku publicznego i zatrudnianie w związku z tym 
pracowników, z tym że sektor publiczny jak również jedna osoba 

fizyczna nie może mieć więcej niż 50% udziałów w 
przedsiębiorstwie64. 

�  nieprywatyzowanie zysku lub nadwyżki bilansowej, z 
wyłączeniem spółdzielni niewidomych i inwalidów, które z mocy ustawy - Prawo 

spółdzielcze dzielą część nadwyżki. 

                                                        
64 Wyjątek w zakresie sektora publicznego dotyczy sytuacji, gdy ustawa, lub inne przepisy przewidują 
możliwość objęcia udziałów przez pracowników przedsiębiorstwa społecznego na sprawiedliwych 
zasadach.   

Rozszerzenie 
definicji 

przedsiębiorstwa 
społecznego na 

przedsiębiorstwa 
realizujące usługi 

społeczne – 
Rekomendacja 4, 5, 9  

Wsparcie rozwoju 
usług społecznych i 

innych kluczowych 
sfer rozwoju - 

Rekomendacja 3, 6, 8 
i 9 
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�  współwłasność pracowników lub co najmniej pracownicze współdecydowanie lub 

włączanie pracowników w proces decyzyjny przedsiębiorstwa społecznego, 
� określenie maksymalnej rozpiętości wynagrodzeń (do maksymalnie czterokrotności 

najniższej i najwyższej) 
�  społeczne oddziaływanie na rzecz pracowników oraz społeczności lokalnej. 

W analizowaniu decyzji wsparcia przy tworzeniu przedsiębiorstw społecznych aspekty 
społecznego oddziaływania (wewnętrznego i zewnętrznego) będą badane na równi z aspektami 
o charakterze biznesowym. 

Jednak w celu bardziej precyzyjnego i adekwatnego adresowania interwencji proponujemy 
rewizję podejścia do definiowania przedsiębiorstwa społecznego i wyodrębnienie dwóch celów 
działania przedsiębiorstw społecznych: 

�  przedsiębiorstwo społeczne realizujące funkcję zatrudnieniową i włączającą osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym; zatrudniające co najmniej 3 osoby, w tym co 

najmniej 30% osób zagrożonych wykluczenie społecznym, 

� przedsiębiorstwo społeczne realizujące funkcję dostarczyciela usług społecznych 

(świadczące usługi społeczne), przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości w 

realizowaniu usług społecznych. 

Ponadto należy wprowadzić zapisy umożliwiające objęcie wsparciem spółdzielnie pracy i 
spółdzielnie inwalidów wprowadzające je do kręgu przedsiębiorstw społecznych (kwestia 
ustawowej dystrybucji nadwyżki na wynagrodzenia). 

Zakłada się, że część przedsiębiorstw społecznych będzie przedsiębiorstwami łączącymi funkcję 
zatrudnieniową i włączającą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz funkcję usługową.. 

Należy również nadać równorzędną dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie uprawnień  i roli 
podmiotów prowadzących zakłady aktywności zawodowej jako podmiotów reintegracyjnego o 
charakterze zatrudnieniowym, tak aby korzystały ze wszystkich uprawnień przynależnych 
przedsiębiorstwom społecznym. 

Powyższe propozycje wymagają zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. 

 

Jak wspierać 

Wsparcie bezzwrotne dla przedsiębiorstw społecznych musi zostać 
zróżnicowane w zależności od grupy wsparcia, okresu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również zróżnicowaniu 
i rozbudowaniu musi ulec wsparcie o charakterze zwrotnym.  

Należy także zaznaczyć, że niektóre z instrumentów będą silniej 
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa społeczne o charakterze 
zatrudnieniowo-reintegracyjnymi, a inne – silniej przez 
przedsiębiorstwa społeczne realizujące usługi społeczne. Będzie to 

zależało przede wszystkim od potrzeb przedsiębiorstwa społecznego i jego wizji rozwoju. System 
wsparcia musi dostarczać szerokiego katalogu narzędzi ułatwiających rozwój i wzrost 
zatrudnienia. 

Reforma i 

zróżnicowanie 
systemu wsparcia na 

start oraz wsparcia 
rozwojowego - 

Rekomendacja 6, 9, 
14, 15  
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W przypadku instrumentów bezzwrotnych proponujemy wyodrębnić dwa zasadnicze 
instrumenty dotacyjne:  

•  dotacje na utworzenie miejsc pracy, 
•  dotacje na rozwój. 

W przypadku dotacji na utworzenie miejsc pracy należy uelastycznić formę wsparcia poprzez 
umożliwienie indywidualnego podejścia w ustalaniu proporcji pomiędzy częścią inwestycyjną 
dotacji  na miejsce pracy a wsparciem pomostowym. Decyzje o konkretnym 
zindywidualizowanym podejściu będę podejmowały podmioty udzielające wsparcia w 
uzgodnieniu z przedsiębiorstwem społecznym na podstawie społecznego biznes planu. Ten 
rodzaj wsparcia będzie możliwy i dla przedsiębiorstw zatrudnieniowo-reintegracyjnych i dla 
usługowych, o ile przedsiębiorstwo realizujące usługi społeczne zatrudni osobę zagrożoną 
wykluczeniem społecznym, gdyż instrument powiązany jest z zatrudnieniem osób z tego kręgu. 
Warto rozważyć możliwość przekazania wyższej kwoty dotacji na miejsce pracy tworzone dla 
osoby, która opuszcza KIS/CIS/ZAZ/WTZ, co mogłoby pozwolić lepiej przystosować się firmie do 
zatrudnienia tej osoby, a z drugiej strony podnieść motywację OWES do szukania odbiorców 
wsparcia w podmiotach reintegracyjnych. 
Drugim rodzajem wsparcia bezzwrotnego będzie dotacja na rozwój przedsiębiorstwa 
społecznego. Dotacje te w dłuższym okresie powinny prowadzić do utworzenia miejsc pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lecz miejsce pracy będą powstawać w okresie 

kilkunastu miesięcy po otrzymaniu dotacji (efekt 
prozatrudnieniowy odłożony w czasie). Możliwe są także inne 
rezultaty, np. podwyższenie wymiaru zatrudnienia(z 1/2 etatu na 
pełen etat) lub wzrost obrotów przedsiębiorstwa społecznego. 
Działaniem z pogranicza wsparcia bezzwrotnego i zwrotnego 
powinny być pożyczki umarzalne w związku z realizacją działań w 
obszarze usług społecznych. Dotacje na rozwój będą dostępne 
zarówno dla przedsiębiorstw zatrudnieniowo-reintegracyjnych, jak 
również dla przedsiębiorstw realizujących usługi społeczne. 

Pożyczki umarzalne podobnie, z tym że przedsiębiorstwa zatrudnieniowo-reintegracyjne będą 
mogły otrzymać środki na wprowadzenie usług społecznych do dotychczasowej oferty, a 
przedsiębiorstwa usługowe dzięki pożyczce będą mogły poszerzyć ofertę (np. dodać nowe 
usługi), rozszerzyć skalę świadczenia usług (więcej klientów, nowe terytoria) czy też 
unowocześnić sposób świadczenia usług (np. wykorzystując nowe technologie).  

Niezbędne jest również wzmocnienie instrumentów zwrotnych. Zdecydowanie należy 
zróżnicować ofertę pożyczkową. Ponadto obok dotychczasowego instrumentu pożyczkowego 
należy rozważyć wprowadzenie pożyczki, która byłaby w dużej części (np. do 50-80%) umarzana 
po zrealizowaniu określonych działań w obszarze usług społecznych, czy środki na startupy 
technologiczno-społeczne. Ponadto zdecydowanie należy bardziej ułatwiać dostęp do środków 
obrotowych oraz dostęp do kapitału długoterminowego. Na podstawie doświadczeń z Social 
Venture Capital należy upowszechniać instrumenty kapitałowe i quasi kapitałowe, wzmacniać 
formy wzajemnościowe, inwestować w testowanie nowych instrumentów zwrotnych (typu Social 
Impact Bonds itp.).  Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest kwestia, które 
instrumenty należy sfinansować w ramach środków EFS+, a które wykorzystać w ramach 
istniejących już środków krajowych pozwalających na większą elastyczność działania. 

System wsparcia podmiotów ekonomii społecznej powinien umożliwiać zwiększenie udziału 
Funduszu Pracy i PFRON jako źródeł finansowania rozwoju ekonomii społecznej. Niezbędne jest 
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również stworzenie przemyślanego instrumentu dotacyjno-pożyczkowego na wydatki 
inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych w ramach działań adresowanych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Nieodzownym elementem rozwoju przedsiębiorczości społecznej – obok wsparcia finansowego – 
są usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 
społecznej i solidarnej. Obecnie funkcjonujący system wsparcia wymaga adaptacji do 
zmieniających się potrzeb PES. 

Przede wszystkim należy zadbać o ciągłość świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej i solidarnej oraz przedsiębiorstw społecznych (odejście od cyklu projektowego, 
w którym przedsiębiorstwa społeczne mogą liczyć na wsparcie finansowe, o ile dopasują się do 
cyklu wdrażania projektu). Można osiągnąć to na rożne sposoby. Po pierwsze - może to być system 
konkursowy „na zakładkę”, czyli kolejne konkursy powinny być rozstrzygane jeszcze w trakcie 
realizacji poprzednich projektów. Po drugie - może to być wybór realizatora na cały okres 
programowania (umowa ramowa) z dwuletnimi wnioskami o dofinansowanie. Innym 
rozwiązaniem jest rozważenie partnerstwa publiczno-społecznego (samorządu województwa i 
organizacji obywatelskich, w którym samorząd jest gwarantem stabilności i trwałości działania). 

Drugim obszarem obecnie funkcjonującego systemu, wymagającym korekty, jest wsparcie 
biznesowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych – ten element jest najczęściej 
krytykowany przez odbiorców, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa społeczne dłużej funkcjonujące 
na rynku. Dlatego też należy dokonać zmian poprawiających system. Nadal wszystkie usługi 
wsparcia (animacja, inkubacja, wsparcie biznesowe) powinny być realizowane w sposób 
kompleksowy w ramach jednego OWES, przy czym wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw 
społecznych powinno być realizowane bez zachowania zasady subregionalizacji, co w praktyce 
oznaczałoby dla OWES konkurowanie na poziomie regionu o przedsiębiorstwa społeczne, co 
mogłoby mieć wpływ na zwiększenie jakości wsparcia biznesowego.  Jednocześnie potrzebne jest 
silniejsze zintegrowanie usług biznesowych z możliwościami dostępnymi w ramach Bazy Usług 
Rozwojowych i systemu popytowego dla przedsiębiorstw. Dodatkowo relacja wsparcia 
finansowego bezzwrotnego do usług wsparcia (głównie doradztwa i szkoleń) powinna wynosić 
60% do 40% ogólnej puli środków przeznaczonych na funkcjonowanie OWES. 

Ponadto należy rozważyć wzmocnienie komponentu wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw 
społecznych poprzez wyłonienie na poziomie krajowym kilku sieci przedsiębiorstw społecznych, 
które będą udzielały wsparcia specjalistycznego dopasowanego do formy własności (np. 
spółdzielnie, organizacje pozarządowe) tematycznie czy branżowo (np. usługi społeczne, 
gastronomia). Podmioty te mogłyby realizować też inne zadania związane np. ze wsparciem sieci 
(rezultat 3), pobudzeniem biznesu do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej 
(cel 2, rezultat 1) lub pośrednictwem dla JST w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być wsparcie ponadregionalnych inkubatorów  
przedsiębiorczości społecznej realizujących powyższe cele. 

Ważnym elementem wsparcie będzie też wzmacnianie kompetencji menadżerów 
przedsiębiorstw społecznych i ich sieciowanie, służące wymianie wiedzy, doświadczeń, 
poszukiwaniu nowych rozwiązań i szukanie sposobów na rozwiązanie problemów. Tego rodzaju 
działania mają służyć budowaniu powiązań między przedsiębiorstwami społecznymi, są 
zalążkiem do usług wzajemnościowych ale też budowania powiązań biznesowych między 
przedsiębiorstwami społecznymi. 

Jednocześnie działania animacyjne powinny być w nowym okresie silniej ukierunkowane na 
współprace z lokalnymi podmiotami pracującymi ze środowiskami, które potencjalnie mogą 
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utworzyć przedsiębiorstwa społeczne lub znaleźć w nich zatrudnienie. Chodzi przede wszystkim 
o jednostki reintegracyjne, organizacje społeczne i inne podmioty ekonomii społecznej, jednostki 
samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej. Ponadto należy przedyskutować 
istnienie komponentu animacyjnego skupionego na poszukiwaniu osób nieaktywnych 
zawodowo, które nie są objęte działaniami instytucji publicznych. Działania te mogłyby być 
wspierane mikrograntami mającymi na celu pobudzanie aktywności lokalnej funkcjonującymi już 
od lat w ramach działań krajowych lub zaplanowanych w ramach działań projektowych. Takie 
propozycje wypracowywane są już obecnie na poziomie województw oraz w ramach krajowych 
środków budżetowych. 

Niezależnie od ostatecznego kształtu systemu wsparcia, konieczne jest zapewnienie wysokiej 
jakości usług wspierających. Nadal niezbędne są inwestycje EFS w kadry OWES, przede wszystkim 
w formule doradztwa i współpracy między ośrodkami, głównie w zakresie spełnienia standardów 
usług. Finansowanie powinno dotyczyć także doskonalenia systemu akredytacji i jego wdrażania, 
rozwijając okresowe ewaluacje procesu i standardów akredytacji oraz podnoszenia kompetencji 
kadr odpowiedzialnych za system akredytacji. 

 

Zmiany w stosunku do okresu 2014-2020 

� Znacznie silniejszy akcent na wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych 
i wzmacnianie ich pozycji ekonomicznej, przy jednoczesnym tworzeniu nowych 
przedsiębiorstw społecznych. 

� Nadal oczekiwanym efektem działań jest tworzenie miejsc pracy dla osób z grup narażonych 
na wykluczenie społeczne. Jednak przyrost miejsc pracy nie musi odbywać się natychmiast po 
uzyskaniu wsparcia, ale może następować w dłuższej perspektywie dzięki inwestycjom we 
wzmocnienie ekonomiczne przedsiębiorstwa społecznego, dlatego proponowane będą 
zróżnicowane instrumenty bezzwrotne w zależności czy bezpośrednio dotyczą miejsca pracy, 
czy tez zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa społecznego. 

� Dostosowanie grupy osób obejmowanych wsparciem w ramach ekonomii społecznej do 
aktualnych potrzeb i wyzwań rozwojowych (w tym osób nieaktywnych zawodowo i 
zamieszkujących obszary marginalizowane) oraz zachowanie na poziomie krajowym 
elastyczności w kształtowaniu tej grupy (rozszerzanie lub zawężanie) w zależności od 
zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i nowych wyzwań, które będą pojawiać się 
w kolejnym okresie programowania. 

� Poszerzenie pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Wprowadzenie szerszej definicji 
przedsiębiorstw społecznych, w zależności od rodzaju kluczowych korzyści społecznych - o 
charakterze prointegracyjnym i prozatrudnieniowym osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, oraz funkcji dostarczającego usługi społeczne. 

� Silniejsza niż dotychczas orientacja na inwestycje w przedsiębiorstwa społeczne realizujące 
usługi społeczne oraz w przedsiębiorstwa społeczne na terytoriach marginalizowanych. 

� Znacznie silniejszy akcent na uwzględnianie oddziaływania społecznego przedsiębiorstw 
społecznych (na etapie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, ale też przy wsparciu 
istniejących przedsiębiorstw). 

� Powyższe będzie wymagało pewnego i ewolucyjnego przeprofilowania systemu wsparcia 
ekonomii społecznej. Dotyczy to zarówno instrumentów finansowych (poszerzenia katalogu 
o dotacje na rozwój), jak i usług wspierających (zakres usług, sposób ich świadczenia), w tym 
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redefinicji usług animacyjnych, wprowadzenia mechanizmu popytowego jako uzupełnienia 
usług wparcia biznesowego, ukierunkowania środków na wzmacnianie istniejących 
przedsiębiorstw społecznych, silniejszy akcent na konkretne branże uznane za kluczowe i na 
terytoria uznane za marginalizowane.  

� Powyższe kwestie będą wymagały zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, stanowiącego podstawę świadczenia usług, a także dostosowania standardów 
usług wsparcia ekonomii społecznej. 

 

Rezultat 2: Zwiększenie roli reintegracyjnych i kooperatywnych form 

aktywizowania osób marginalizowanych 

 

Istotną tego rezultatu jest oddziaływanie na osoby trudniej zatrudnialne, będące uczestnikami 
jednostek reintegracyjnych i tych przedsiębiorstw społecznych, gdzie proces reintegracyjny 
stanowi istotny element funkcjonowania firmy społecznej. Ponadto rezultat skierowany jest na 
działania wspierające angażowanie mieszkańców na obszarach trwałej marginalizacji (zarówno 
społecznej i gospodarczej) w realizację inicjatyw społeczno-ekonomicznych, które mogą stać się 
początkiem drogi do tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Pierwszym elementem, który wymaga wsparcia jest znaczące 
udrożnienie procesu zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym mających istotne problemy z aktywizacją na rynku 
pracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na stosunkowo niski 
udział podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej oraz 
przedsiębiorstw społecznych w aktywizacji tych osób. Jedną 
z przyczyn jest wciąż niewystarczająca drożność ścieżek integracji 
dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji 
społecznej oraz centrów integracji społecznej. Niezbędne jest 
udrożnienie ścieżek reintegracyjnych dla tych osób.  

Rezultat powinien prowadzić do stopniowego zwiększenia udziału osób reintegrowanych w 
przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej. 

Niezależnie od udrożnienia ścieżek reintegracji konieczne jest 
również wzmocnienie ilościowego i jakościowego potencjału 
jednostek reintegracyjnych. Podobnie jak w przypadku zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach społecznych, tutaj również interwencja 
mogłaby być profilowana terytorialnie tak, aby w pierwszej 
kolejności zapewnić dostęp do tych instytucji tam gdzie nie 
funkcjonują one w ogóle, lub w miejscach, w których z racji 
uwarunkowań społecznych, gospodarczych dostęp do ich usług jest 
niewystarczający. Jednocześnie konieczne jest również wspieranie 
procesu ujednolicenia działań prowadzonych przez te instytucje, ale 

jako podnoszenie jakości ich usług i sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie 
indywidualnego podejścia do potrzeb uczestników oraz współpracy z innymi PES i instytucjami. 

Wspierane byłyby tu procesy aktywizacyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 
głównym celem aktywizacji zawodowej w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej. Ekonomia 
społeczna tworzy bowiem przyjazne środowisko dla osób znajdujących się w najtrudniejszej 
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sytuacji. Realizowane byłyby tu działania w zakresie elementów aktywnej integracji oraz usług 
społecznych umożliwiających zatrudnienie, jak również staże połączone z reintegracją – 
umożliwienie osobom, które chcą rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie społecznym, a nie są do 
tego przygotowane, odbycie stażu w przedsiębiorstwie społecznym, połączonym z integracją 
społeczną i zawodową. Uczestnik stażu mógłby otrzymywać świadczenie integracyjne. Ponadto 
finansowane byłyby usługi trenera pracy oraz zatrudnienia wspieranego w zakresie wejścia do 
przedsiębiorstw społecznych osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Drugim elementem jest kwestia wsparcia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. Będę tu realizowane usługi (przede wszystkim 
wzmacniające kompetencje kadr do realizacji procesów reintegracyjnych) i dotacje na wsparcie 
procesów reintegracyjnych w przedsiębiorstwie społecznym celem utrzymania i wzrostu 
zatrudnienia. Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym powinny realizować proces reintegracyjny, który jednak z uwagi na jednoczesną 
realizację działań o charakterze ekonomicznym i konieczność utrzymania na rynku wymaga 
wzmocnienia i doskonalenia . Z tych względów warto wzmocnić merytoryczne wsparcie w 
zakresie reintegracji pracowników przedsiębiorstw społecznych, tak aby zapewnić trwałość 
realizowanych działań. Istotną rolę w tym zakresie mogą odegrać podmioty zatrudnienia 
socjalnego, a także WTZ oraz agencje zatrudnienia wspomaganego (gdy rozwiązanie to zostanie 
wdrożone), które dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, a ich działalność w tym 
zakresie prowadzona jest w sposób ciągły i niezależny od finansowania z EFS. Proces 
reintegracyjny powinien być wspierany poprzez premię reintegracyjną w trakcie realizacji 
działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to istotne o tyle, że 
przedsiębiorstwa skupiają swoją uwagę w dużej mierze na działaniach ekonomicznych, nie mając 
często środków na działania reintegracyjne. Innym elementem jest wsparcie premią integracyjną 
osób w przedsiębiorstwach społecznych, które realizują zamówienie w ramach społecznie 
odpowiedzialnych zamówień. 
Ponadto niezwykle istotne jest wzmacnianie udziału tych pracowników w procesie 

podejmowania decyzji lub współuczestnictwa w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem społecznym, szczególnie w przypadku 
spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów oraz spółdzielni pracy, 
jak również inspirowania oddziaływania społecznego tych 
podmiotów na rzecz społeczności lokalnej. Działania te powinny być 
wspierane poprzez system usług oraz innych form wsparcia, w tym 
analizę oceny przy wspieraniu przedsiębiorstw. Działanie to w 
znaczący sposób mogłoby wzmocnić skalę korzyści społecznych 
związanych z zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz społecznego oddziaływania na rzecz społeczności 
lokalnych.  

Trzecim elementem byłoby wspieranie inicjatyw członkowskich (stowarzyszenia, spółdzielnie, 
kooperatywy) angażujących grupy mieszkańców w lokalnych społecznościach na obszarach 
marginalizowanych i tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Działanie to, adresowane 
do mieszkańców obszarów zdegradowanych, byłoby impulsem do tworzenia miejsc pracy w 
lokalnych społecznościach. Możliwe byłoby tu udzielanie dotacji na podjęcie inicjatyw 
rozwojowych. Dodatkowo na tych obszarach interwencja publiczna (w tym ze środków 
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europejskich) powinna silnie wspierać mieszkańców zwłaszcza nieaktywnych zawodowo 
poprzez działania animacyjne i organizowanie społeczności lokalnej, by budować więzi społeczne 
oraz zdolność do samoorganizacji i samopomocy. Działania te powinny być jednak finansowane 
w ramach odrębnego strumienia środków równolegle do strumienia przeznaczonego na rozwój 
przedsiębiorczości społecznej i nie powinny być obwarowane wskaźnikami efektywności ściśle 
zatrudnieniowej. 

 

Rezultat 3: Zwiększenie skali sprzedaży usług i produktów oferowanych w ramach 

sieci współpracy 

 
Za szczególnie ważną dla wzmocnienia potencjału instytucjonalnego, ekonomicznego lub 
społecznego podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej należy uznać współpracę w ramach 
różnego rodzaju sieci współpracy: konsorcjów, klastrów, franczyz, sieci branżowych, sieci liderów 
itd. Dlatego w ramach EFS wsparcie powinno wzmacniać powiązania sieciowe między 
podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej oraz sieci z udziałem tych podmiotów. Wzmacniane 
powinny być zarówno sieci o celach biznesowych, jak i te, które dążą do wzajemnego uczenia się, 
podnoszenia kompetencji oraz jakości produktów i usług, wdrażania nowych rozwiązań. 

Po pierwsze - w znacznie większym niż obecnie stopniu, powinny być wspierane oddolne 
inicjatywy sieciowe zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych ukierunkowane na osiągnięcie celów 
biznesowych. Jest to szczególnie istotne, z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwa społeczne są 
najczęściej mikro i małymi przedsiębiorstwami, które dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego 

muszą łączyć się w większe organizmy lub sieci. Umożliwi im to 
zdobycie przewag rynkowych.  

Tego rodzaju wsparcie powinno odbywać się z poziomu krajowego i 
być świadczone na poziomie krajowym dla: 

� podmiotów, które z własnej inicjatywy chcą budować sieć, jednak 
potrzebują wsparcia doradczego lub finansowego, które ułatwi 

ukonstytuowanie i działalność sieci, 
�  sieci, które zorganizowane zostały oddolnie, potrzebują natomiast wsparcia finansowego 
i doradczego niezbędnego do zorganizowania konkretnych przedsięwzięć wspierających rozwój 
sieci, np. stworzenia sieci marketingowej, wspólnej oferty produktów i usług, wspólnej hurtowni, 
udziału w klastrach biznesowych, czy też realizowania innych działań poprzez fundusz 
wzajemnościowy etc. 

Warunkiem wsparcia byłoby oddolne zorganizowanie się grupy inicjatywnej sieci, czy też 
aktywność podmiotu organizującego wokół siebie grupę inicjatywną. Poziom wsparcia krajowego 
umożliwiałby tworzenie i wzmacnianie sieci różnego rodzaju (konsorcja, franczyzy itd.), o 
różnych zasięgu terytorialnym (lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym), w różnych branżach. 
Wsparcie obejmowałoby pomoc finansową (dotacja rozwojowa lub umarzalna pożyczka), ale też 
fachowe doradztwo w budowaniu strategii rozwojowych tych sieci. 

Działanie to powinno być skorelowane z działaniami sieci zrzeszających przedsiębiorstwa 
społeczne na poziomie ogólnopolskim jako wspólne przedsięwzięcie publiczno-społeczne. W 
przypadku akceptacji wspierania sieci przedsiębiorstw społecznych realizujących wsparcie 
usługowe, mogłyby one również realizować powyższe zadanie. 

Wsparcie kooperacji 
przedsiębiorstw 

społecznych  oraz 
innych podmiotów - 
Rekomendacja 8, 10 
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Drugim elementem byłoby tworzenie przestrzeni do sieciowania się na krajowym, umożliwiające 
podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń w 
ramach poszczególnych branż (np. PS działających w zakresie usług przedszkolnych, usług 
opiekuńczych, turystycznych itp.). Takie sieci będą stanowiły dla PES (w tym PS) płaszczyznę do 
multiplikowania sprawdzonych rozwiązań lub wspólnego tworzenia nowych rozwiązań, 
poprawiających jakość oferty i rozwój tych podmiotów, a w niektórych przypadkach (w zależności 
od branży) również okazję do zawiązywania współpracy biznesowej i podejmowania oddolnych 
inicjatyw sieciowych.  

Po drugie, wspierany będzie udział przedsiębiorstw społecznych w międzynarodowych, 
krajowych, regionalnych, branżowych targach o charakterze biznesowym, gdzie możliwe będzie  
zaprezentowanie własnych propozycji usług i produktów, jak również możliwość nawiązywania 
współpracy z partnerami biznesowymi. 

Czwartym elementem byłoby zorganizowanie międzyregionalnej szkoły menadżerów ekonomii 
społecznej, której celem byłoby z jednej strony podnoszenie kompetencji społeczno-biznesowych, 
z drugiej budowanie sieci wymiany doświadczeń między liderami podmiotów i przedsiębiorstw, 
umożliwiając korzystanie z dobrych przykładów i nawiązywania współpracy w różnych 
aspektach. 

Ponadto na poziomie regionalnym lub makroregionalnym realizowany będzie komponent działań 
sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym służący 
wymianie doświadczeń i podnoszeniu jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Sieci organizowane byłyby tematycznie (np. realizatorzy usług 
społecznych, podmioty reintegracyjne itd.). 

 
Zmiany w stosunku do okresu 2014-2020 

Silniej niż w dotychczasowym wsparciu powinien zostać położony akcent na biznesowe efekty 
współpracy: wzrost sprzedaży, tworzenie miejsc pracy w krótkim i dłuższym okresie, inkubację 
nowych przedsiębiorstw społecznych w ramach sieci, wzmocnienie kondycji istniejących 
przedsiębiorstw społecznych. 

Dotychczas działania sieciowe o charakterze ponadregionalnym były wspierane bezpośrednio 
w ramach konkursów ogłaszanych w ramach PO WER. Natomiast sieci regionalne o charakterze 
biznesowym nie były przypisane wprost do OWES ani do ROPS. Nie były one także jasno określane 
jako wskaźnik interwencji EFS. W związku z tym działania w tym zakresie były bardzo 
rozproszone. Nowy będzie przede wszystkim sposób realizacji tego wsparcia przez tematyczne 
sieci przedsiębiorstw lub inkubatory wspierające przedsiębiorstwa społeczne na poziomie 
krajowym, działające w kooperacji z OWES i ROPS oraz Krajowym Funduszem Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej w ramach BGK i jego pośrednikami finansowymi. 

 

 

 

II. Cel 2. Zwiększenie roli ekonomii społecznej i solidarnej w polityce 

rozwoju społecznego i świadomości obywateli 
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W ramach celu 2. interwencja Funduszy Europejskich powinna być skoncentrowana na 
osiągnięciu trzech rezultatów: 

 

W ramach tego celu Fundusze Europejskie będą oddziaływać na otoczenie podmiotów ekonomii 
społecznej i solidarnej, przede wszystkim na potencjalnych klientów z sektora publicznego i 
prywatnego – poprzez: 

Rezultat 1: Wzrost wartości zakupów dokonywanych przez sektor prywatny i publiczny w 

podmiotach ekonomii społecznej i solidarnej 

W ramach tego rezultatu Fundusze Europejskie powinny oddziaływać na podmioty publiczne i 
prywatne po to, aby w sposób świadomy i systematyczny nabywali produkty i usługi oferowane 
przez sektor ekonomii społecznej. Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą 
mogły działać stabilnie lub rozwijać prowadzoną działalność, z kolei dzięki temu utrzymywać lub 
zwiększać zatrudnienie oraz skalę społecznego oddziaływania. Ze względu na specyfikę obu 
sektorów, nieco inne działania będą kierowane do każdego z nich. 

W odniesieniu do sektora publicznego należy mieć na uwadze, że podmioty ekonomii społecznej 
i solidarnej uzupełniają działania państwa w wielu sferach jego funkcjonowania, w szczególności 
wspierają działania samorządów w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, m.in. zapewniając dostęp 
do usług związanych z pomocą społeczną, wspieraniem rodzin, edukacją, kulturą. Nadal jednak w 
sektorze publicznym żywe jest przeświadczenie, że to sektor ekonomii społecznej jest tym, który 
wymaga wsparcia, a nie tym, który ma do zaoferowania zasoby (zwłaszcza ludzi, wiedzę i 
kompetencje) do realizacji zadań użyteczności publicznej. Co więcej, do realizacji tych zadań 
zatrudnia osoby z danej społeczności lokalnej i wykorzystuje lokalne zasoby. Rozwój sektora 
ekonomii społecznej, ale także rozwój lokalny zależy więc od umiejętności współpracy sektora 
ekonomii społecznej i sektora publicznego. Dlatego interwencja EFS powinna koncentrować się 
na wyposażeniu sektora publicznego w wiedzę i kompetencje niezbędne do współpracy. 
Współpraca ta powinna opierać się na kilku filarach, w szczególności: udziale w planowaniu, 
realizacji i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych w obszarze społecznym.  

Cel. 2. Zwiększenie roli ekonomii społecznej i solidarnej w polityce rozwoju 

społecznego i świadomości obywateli

Rezultat 1:
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Szczególnie istotne jest włączenie, jako istotnego partnera, podmiotów ekonomii społecznej i 
solidarnej w tworzenie dokumentów strategicznych związanych z rozwojem lokalnym, w tym 
zwłaszcza w sferze usług społecznych i deinstytucjonalizacji (diagnozowanie, wyznaczanie celów, 
rezultatów, działań, wskaźników itd.). Ważne jest także włączenie ich w planowanie sposobów 
realizacji działań, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których lokalne podmioty ekonomii społecznej 
i solidarnej mogą wspierać działania samorządu. Udział PES w planowaniu powinien obejmować 
nie tylko kwestie strategiczne, ale także operacyjne, a więc uczestnictwo w tworzeniu programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy planów zamówień publicznych w zakresie 
dotyczącym zastosowania klauzul społecznych i innych społecznych aspektów zamówień 
publicznych. 

Środki europejskie należy wykorzystać do stymulowania i tworzenia przestrzeni do tego rodzaju 
współdziałania w ramach planowania, monitorowania i oceny, ale także do wyposażania 
lokalnych podmiotów (samorządów, jak i podmiotów ekonomii społecznej) w niezbędne do tego 
kompetencje. Takie działania powinny odbywać się w ramach działań koordynacyjnych 
prowadzonych na poziomie regionalnym. Obejmować powinny przede wszystkim doradztwo 
połączone z działaniami na wdrożenie określonych elementów programów strategicznych lub 

operacyjnych oraz preferencjami w dostępie do środków 
europejskich z EFRR i EFS. Na poziomie regionalnym (przy ROPS) 
powinien powstać „help desk” dla jednostek samorządu 
terytorialnego, którego celem byłoby udzielanie wsparcia 
doradczego, także w działaniach programowych i realizacyjnych 
samorządów. Jednocześnie w ramach działań koordynacyjnych 
możliwe będzie finansowanie eksperymentów społecznych 

wdrażających działania innowacyjne na obszarach grup gmin czy subregionów.  

Kluczowym elementem jest współrealizacja przez podmioty ekonomii społecznej i solidarnej 
zadań użyteczności publicznej. Zapewnienie, że jednostki samorządu terytorialnego będą w 
sposób stały angażować podmioty ekonomii społecznej w realizację tych zadań w odpowiednim 
wymiarze przedmiotowym i finansowym jest gwarantem stabilności tych podmiotów oraz ich 
rozwoju. W tym zakresie działania EFS powinny koncentrować się na upowszechnianiu w ramach 
sektora publicznego możliwości jak najszerszego włączania podmiotów ekonomii społecznej w 
realizację zadań użyteczności publicznej, w szczególności na: 

� edukacji tego sektora na temat trybów zlecania i kupowania usług i towarów dopuszczonych 
w polskim prawie (w szczególności, choć nie tylko, w ramach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w ramach Prawa zamówień publicznych, które umożliwia 
sprzyjające rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej wykorzystanie klauzul społecznych i 
innych społecznych aspektów zamówień publicznych), 

� wyposażeniu sektora publicznego w narzędzia niezbędne do włączania podmiotów ekonomii 
społecznej w realizację zadań publicznych. Szczególnie ważne jest zachęcanie sektora 

publicznego do wieloletnich form współpracy (np. kilkuletnie 
kontrakty), co daje gwarancję stabilności finansowania oraz 
pozwala lepiej realizować działania z korzyścią dla lokalnych 
społeczności. Ten element ma oczywiście wymiar 
systemowy(legislacyjny) w ramach nowch regulacji, ale może być 
też wspieranie działań pilotażowych. 

Drugim obszarem oddziaływania jest wzmocnienie kooperacji podmiotów (realizujących usługi i 
produkty niezwiązane z użytecznością publiczną) z sektorem biznesu. Co ważne nie chodzi o 

Wsparcie rozwoju 

współpracy z 
samorządem 

terytorialnym - 
Rekomendacja 18 

Wsparcie rozwoju 

współpracy z 
biznesem -
Rekomendacja 19 
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współpracę opartą na działaniu charytatywnym, ale biznesowym. Podmioty ekonomii społecznej 
i solidarnej, a zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne, mogą być dostarczycielem produktów i 
usług dla biznesu. Ważne jest przekonanie biznesu, że mogą być one wiarygodnym partnerem 
biznesowym. Dlatego działania EFS powinny skupiać się na upowszechnianiu w szeroko 
rozumianym środowisku biznesowym (wśród przedsiębiorstw, ale także wśród różnego rodzaju 
zrzeszeń przedsiębiorców np. izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych) konkretnych 
korzyści związanych ze współpracą z sektorem ekonomii społecznej, ale także na tworzeniu 
warunków do wzajemnego spotkania obydwu środowisk i budowania współpracy. Działania w 
tym zakresie powinny być realizowane z poziomu krajowego przez jednostki realizujące wsparcie 
biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych. Jednym z istotnych elementów powinien być 
wspólny projekt realizowany z organizacjami biznesowymi zajmującymi się problematyką CSR, 
na rzecz promocji współpracy z ekonomią społeczną w raportowaniu danych niefinansowych. 

 

Rezultat 2 : Poprawa koordynacji ekonomii społecznej w szczególności w obszarach usług 

społecznych, deinstytucjonalizacji i partnerstwa publiczno-społecznego  na poziomie 

krajowym i regionalnym 

Zadania z zakresu koordynacji wymagać będą wsparcia w ramach 
EFS. Wynika to przede wszystkim z bardziej złożonych rozwiązań 
angażujących w większym niż do tej pory stopniu, podmioty i 
instytucje działające w różnych sferach. Ekonomia społeczna 
odgrywać będzie także istotną rolę w procesie deinstytucjonalizacji. 
Proces ten obejmować będzie nie tylko kluczowe z perspektywy 
ekonomii społecznej zagadnienia dotyczące usług społecznych, ale 
także wyzwania związane z edukacją czy ochroną zdrowia. W 

rezultacie działania prowadzone na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą musiały zostać 
odpowiednio wpisane w nowy kontekst deinstytucjonalizacji. Poza aspektem horyzontalnym, 
wsparcia wymagać będzie również proces wymiany wizji, wiedzy i doświadczeń zachodzący 
między szczeblem krajowym, regionalnym i lokalnym. EFS w tym zakresie pozwoli zachować 
spójność działań podejmowanych przez różnych interesariuszy ekonomii społecznej. Nie ulega 
wątpliwości, że bez spójności działań na poziomie krajowym i regionalnym trudno mówić o 
zapewnieniu trwałości i kompleksowości polityki rozwojowej. Należy wzmacniać mechanizmy 
związane z koordynacją różnych elementów systemu. 

Pierwszym elementem działań koordynacyjnych jest doskonalenie procesu spójności działań na 
poziomie krajowym (MRPiPS), w tym odpowiedniego wsparcia eksperckiego oraz dalszego 
rozwijania potencjału i narzędzi służących dialogowi, wymianie doświadczeń i koordynacji 
zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i między szczeblem krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Niezbędne jest tu zapewnienie właściwej wiedzy i danych do podejmowania decyzji. Postęp 
Głównego Urzędu Statystycznego we współpracy z MRPiPS w tym zakresie należy uznać za 
imponujący w stosunku do lat poprzednich. Działanie to należy włączyć w trwały sposób w 
regionalną administrację samorządową, dlatego zarówno na poziomie krajowym, jak i 
regionalnym ważne są dalsze inwestycje w system monitorowania i oceny sektora ekonomii 
społecznej oraz polityki publicznej w tym zakresie. Działania GUS powinny być uzupełnione 
możliwościami finansowania zaplecza eksperckiego na potrzeby działań krajowych, 
wspierających działania regionalne i koordynujących działania krajowe. 

Wzmocnienie 
mechanizmu 

koordynacji działań 
w obszarze ekonomii 

społecznej -
Rekomendacja 22 
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Drugim elementem doskonalenia działań koordynacyjnych jest 
wzmocnienie w tym zakresie kompetencji Regionalnych Ośrodków 
Polityki Społecznej. Istotnym elementem jest zintegrowanie na 
poziomie regionalnym działań koordynacyjnych w zakresie nie tylko 
ekonomii społecznej, ale przede wszystkim całego obszaru 
włączenia społecznego. Działania te są w sposób naturalny 

wzajemnie ze sobą połączone, dlatego koordynacja musi obejmować całość działań, zapewniając 
komplementarność polityki publicznej. Działania te powinny obejmować: 

� kwestie programowe - część społeczną Strategii Rozwoju Województwa, regionalne 
programy rozwoju m.in. ekonomii społecznej, aktywnej integracji oraz usług i 
deinstytucjonalizacji, 

� diagnozowanie i monitorowanie sfery społecznej w województwie, 
� kwestie organizowania współpracy rożnych działań instytucji wojewódzkich w zakresie 

koordynacji polityki, w tym w zakresie profilowania interwencji EFS, 
� działania wspierające i aktywizujące samorządy powiatowe oraz gminne w zakresie 

programowania i realizacji polityk rozwoju w obszarze włączenia społecznego i ekonomii 
społecznej, 

� działania umożliwiające organizowanie wspólnych inicjatyw budujących i rozwijających sieci 
rozwojowe podnoszące kompetencje podmiotów ekonomii społecznej oraz budujących sieci 
współpracy z samorządem. 

Działania koordynacyjne w regionach muszą być wspierane kompetencyjnie z poziomu 
krajowego poprzez tworzenie zaplecza doradczo-rzeczniczego, w zakresie działań regionalnych, 
jak również umożliwiać wymianę doświadczeń i kompetencji pomiędzy regionami.   
 

Rezultat 3: Budowanie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej jako przedsięwzięcia 

biznesowego i oddziałującego społecznie 

To, co jest kluczowe dla wzmacniania popytu na produkty i usługi oferowane przez podmioty 
ekonomii społecznej i solidarnej, to zwiększenie rozpoznawalności ekonomii społecznej w 
świadomości społecznej i zbudowanie jej pozytywnego wizerunku. Obecnie ekonomia społeczna 
nie jest dostatecznie rozpoznawalna. Wiele osób indywidualnych, instytucji publicznych, 
przedsiębiorstw nie wie o istnieniu podmiotów realizujących cele społeczne przy wykorzystaniu 
działalności ekonomicznej, zwłaszcza przy tak dużej różnorodności form prawnych i profili 
działalności. Tymczasem zmienia się świadomość konsumencka i coraz mocniej stawiamy nie 
tylko na produkt czy usługę, ale także na sposób ich powstawania i dystrybucji, w tym 
przestrzeganie praw pracowniczych, zatrudnianie osób w gorszej sytuacji, poszanowanie 
środowiska naturalnego, pochodzenie produktu i materiałów wykorzystywanych do jego 
produkcji itd. Trendy związane z odpowiedzialną konsumpcją są niewątpliwą szansą dla sektora 
ekonomii społecznej, dlatego ważne jest, by ekonomia społeczna, jako łącząca cele społeczne i 
ekonomiczne, zaistniała w świadomości obywateli, przedsiębiorstw, instytucji wraz ze 
wszystkimi korzyściami, jakie przynosi dla społeczności lokalnych. 

Niekiedy można spotkać się z negatywnym nastawieniem do ekonomii społecznej jako 
przedsiębiorstw gorszej jakości, ze słabszą kondycją ekonomiczną i mniejszą trwałością, 
zatrudniających „gorszych pracowników”, tj. z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
oferujących gorszej jakości, droższe produkty i usługi. Potrzebne są działania, które przełamią ten 
negatywny stereotyp. 

Wzmocnienie 

koordynacji 
regionalnych - 
Rekomendacja 23, 24 



Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2020+ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

str. 65  
 
 
 

Dotychczas działania w zakresie zwiększenia rozpoznawalności były bardzo rozproszone między 
wiele podmiotów, a dodatkowo intensywność tych działań była niewielka. Dlatego potrzebne jest 
zbudowanie koncepcji promocji ekonomii społecznej (integrującej różnorodne działania 
poszczególnych instytucji) i jej wdrożenie z wykorzystaniem środków europejskich.  

Elementami tej koncepcji powinna być ogólnopolska kampania 
promocyjna, wprowadzenie jednego ogólnopolskiego znaku dla 
przedsiębiorstw społecznych (o ile nie powstanie znak europejski) 
pozwalającego zidentyfikować podmiot, za którym stoją wartości 
ekonomii społecznej i który będzie ułatwiał konsumentom wybór 

produktów lub usług oferowanych przez te podmioty, wprowadzenie regularnego badania 
rozpoznawalności ekonomii społecznej i oceny podejmowanych działań promujących ekonomię 
społeczną.  

Oprócz promocji, która powinna przynieść efekty w stosunkowo 
krótkim czasie, powinny być podejmowane działania edukacyjne 
adresowane do dzieci i młodzieży Ich celem będzie wzmacnianie 
postaw kooperatywnych i rozwijanie umiejętności współpracy, 
budowanie kompetencji do partycypacyjnego podejmowania 

decyzji, poszanowania dobra wspólnego, społecznie odpowiedzialnych decyzji konsumenckich, 
możliwości łączenia sfery społecznej i biznesowej. Tego rodzaju działania przyniosą efekty w 
dłuższej perspektywie, stworzą podwaliny pod przyszłe kadry sektora ekonomii społecznej. 
Działania edukacyjne powinny być przygotowywane i realizowane na bazie doświadczeń 
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, jako jeden projekt krajowy adaptujący najlepsze 
rozwiązania i wdrażany poprzez działania regionalne (wspólny krajowy projekt ROPS) lub 
realizowany jako projekt MRPiPS wspólnie z ROPS. 

 

  

Wspólna strategia 
marki ES - 
Rekomendacja 16 

Edukacja dzieci i 
młodzieży - 

Rekomendacja 17 
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III. Wybrane kwestie o charakterze 

operacyjnym 
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1.  Umiejscowienie ekonomii społecznej w celach szczegółowych EFS 

 
Zakładamy, że wsparcie dla ekonomii społecznej będzie skoncentrowane w ramach celu polityki 
4: „Bardziej społeczna Europa” i docelowo powinno znaleźć się w celu szczegółowym (vii) 
wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i 
aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. Umiejscowienie to wynika 
z tradycji profilu polskiego modelu ekonomii społecznej i używanych w nim instrumentów i 
działań. Rząd RP w swoich wstępnych pracach nad kształtem interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego w projekcie założeń do Umowy Partnerstwa wskazał miejsce ekonomii 
społecznej we włączeniu społecznym i integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym:  (…) . W założeniach wskazano typ operacji:  

- wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, w tym wspieranie bezpośrednie przedsiębiorstw 
społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystanie potencjału jednostek 
reintegracyjnych i przedsiębiorstw społecznych w integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także wzmacnianie popytu na dobra i usługi podmiotów ekonomii społecznej, 
szczególnie w obszarze usług społecznych65 

Należy oczywiście pamiętać, że w projekcie rozporządzania w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+)66, problematyka ekonomii społecznej została umieszczona w celu 
szczegółowym odnoszącym się do rynku pracy:  

(i) poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób 
młodych i długotrwale bezrobotnych oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie 
promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej 

Nie jest zatem do końca jasne, które stanowisko będzie decydujące. Jednakże na potrzeby 
obecnego materiału, opieramy się na stanowisku przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, jako oficjalnej propozycji Polski. 

Planowane działania można wyodrębnić według dwóch celów: popytowego i podażowego. 
Ponadto w ramach celu pierwszego można wyodrębnić działania według działań stricte 
związanych z działaniami gospodarczymi i obszarem reintegracyjnym.  

 

2. Komplementarność działań na poziomie regionalnym i krajowym 
 
2.1. Działania bezpośrednio wspierające przedsiębiorczość społeczną 

W przypadku działań wspierających bezpośrednio przedsiębiorczość społeczną 
podstawowy element wsparcia, czyli dotacje i usługi wsparcia, powinny pozostać na poziomie 
regionalnym, tak jak ma to miejsce w obecnej perspektywie finansowej. Komponent ten stanowi 
największą część wydatków na rozwój ekonomii społecznej. Nie ulega wątpliwości, że dokonując 
niezbędnych korekt usprawniających funkcjonowanie systemu, niezbędne jest pozostawienie 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Nie zmienia to faktu, że potrzebne są zmiany oparte o 
dowody, dotychczasowe doświadczenia i ewaluację systemu, co zostało zaproponowane w 
obecnym materiale. 

                                                        
65 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Założenia do Umowy Partnerstwa (wersja z lipca 2019 r.) 
66 COM(2018) 382 
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Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw powinny zostać uzupełnione o wsparcie jednej lub 
kilku sieci przedsiębiorstw społecznych, realizujących usługi wsparcia o charakterze 
specjalistycznym, czy też pełniącego funkcję „help desku” dla doradztwa regionalnego. Sieci te 
mogłyby ponadto realizować wsparcie jako pośrednik dla JST w zakresie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być wyłonione inkubatory 
przedsiębiorczości społecznej realizujące powyższe cele. 

Dodatkowo podmioty te dysponowałyby również pewnymi środkami na dotacje dla istniejących 
przedsiębiorstw społecznych związanych z ich planami rozwojowymi. Miałyby również w 
dyspozycji środki oraz wsparcie doradcze dla partnerstw, klastrów, franczyz  czy konsorcjów, jak 
również będą wspierać przedsiębiorstwa społeczne w korzystaniu z instrumentów wsparcia dla 
MŚP oraz w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji. 

 

Proponuje się umieszczenie na poziomie krajowym instrumentów pożyczkowych i innych 
instrumentów zwrotnych, co sprawdziło się w obecnej perspektywie. Zgodnie z dotychczasową 
praktyką realizatorem działań powinien być Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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Poziom krajowy to również projekt/y na rzecz wzmocnienia współpracy z biznesem jako 
odbiorcą produktów i usług ekonomii społecznej, ale również podmiotem działań CSR 
przedsiębiorców, wzmacnianie mechanizmów wzajemnego uczenia się PES i tradycyjnych 
przedsiębiorców. Należy w tym przypadku rozważyć wspólne działania z organizacjami 
przedsiębiorców oraz w zakresie wzmocnienia miejsca ekonomii społecznej w raportowaniu 
niefinansowym.  

Na poziomie krajowym realizowane byłyby również sieciowe szkolenia dla menadżerów 
przedsiębiorstw społecznych, które służyłyby nie tylko zdobywaniu wiedzy i kompetencji, ale 
które byłyby również źródłem wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami społecznymi. 

Ważnym elementem wsparcia z poziomu krajowego są działania w formie innowacji i 
eksperymentów społecznych, w tym np.: 
� pilotażowy projekt polegający na pozyskaniu dużych firm i umożliwieniu PS przetestowanie 

na ich infrastrukturze swoich pomysłów i rozwiązań. Te działania mogą być dwutorowe po 
pierwsze odnosić się do wymiaru biznesowego (np. PS-piekarnia sprawdza w SPC czy zakup 
większych maszyn i pieców będzie opłacalny do ich skali działalności i czy utrzymają 
odpowiednią jakość produktu), po drugie do usług społecznych (np. PS opracował nową 
metodę pracy z seniorami poprawiającą pamięć i koncentrację, a następnie testuje ją w 
szpitalu lub DPS), 

� mierzenie społecznej wartości dodanej/oddziaływania społecznego – wsparcie PES, które 
wdrożą do swojego działania metodologię mierzenia społecznej wartości 
dodanej/oddziaływania społecznego.  

� Testowanie nowych instrumentów dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby 
nieaktywne zawodowo w ramach społecznie odpowiedzialnego zamówienia.  
 

 

2.2. Działania wspierające procesy reintegracji społecznej i zawodowej 

Drugim obszarem będą działania wspierające procesy reintegracyjne i aktywizujące osoby 

nieaktywne zawodowo na poziomie krajowym i regionalnym. 

Działania w tym celu szczegółowym na poziomie regionalnym dotyczą: 

� wsparcia procesów reintegracyjnych w przedsiębiorstw społecznych poprzez usługi i środki 
finansowe (dotacja reintegracyjna) doskonalących proces reintegracyjny, połączony z 
demokratycznym uczestnictwem w podejmowaniu decyzji poprzez podnoszenie kompetencji 
i kwalifikacji pracowników celem utrzymania i wzrostu zatrudnienia. Do dyskusji jest 
określenie realizatora działań – czy proponuje się pluralizm podmiotowy czy też 
zintegrowanie z działaniami ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

� wsparcia  dla centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej związanych z reintegracją  społeczną i 
zawodową uczestników oraz przygotowaniem ich do dalszego etapu aktywizacji w ramach 
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych, 

� wsparcie instytucjonalne podmiotów reintegracyjnych w zakresie rozwoju, wymiany 
doświadczeń oraz sieciowania na poziomie regionalnym. 

� wsparcie działań o charakterze animacyjnym umożliwiających aktywizację grup 
nieaktywnych zawodowo, które znajdują się poza instytucjami wsparcia, pomocy społecznej i 
rynku pracy, zwłaszcza w aktywizowaniu ich w ramach społecznie odpowiedzialnych 
zamówień. Działanie to wymaga zaangażowania lokalnych organizacji i środowisk, które 
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umożliwią dostęp do osób niezauważanych przez instytucje publiczne. Należy rozważyć 
ewentualną kooperację tych działań z działaniami OWES na poziomie subregionalnym, 

Na poziomie krajowym proponuje się umiejscowienie trzech komponentów. Pierwszy dotyczący 
finansowego wspierania rozwoju inicjatyw o charakterze członkowskim (stowarzyszenia, 
spółdzielnie, kooperatywy – aby angażować nie pojedyncze osoby, ale całe środowiska) na 
obszarach marginalizowanych, rewitalizowanych i zagrożonych utratą funkcji społeczno-
gospodarczych. Wsparcie służyć będzie zwiększaniu zdolności do współpracy mieszkańców w 
celu realizowania przedsięwzięć ekonomicznych (działalność odpłatna lub gospodarcza). 
Działanie to powinno być realizowane w ramach nowego programu dla obszarów 
marginalizowanych finansowanego z EFS oraz spójne z KSRR.  

Drugim komponentem będą projekty na rzecz wdrożenia na danym terytorium tzw. konsorcjów 
społecznych, a więc grupy podmiotów spełniających różne, uzupełniające się wzajemnie funkcje i 
współpracujące ze sobą na rzecz konkretnej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
od ośrodków wsparcia (np. ŚDS czy dzienne domy pobytu) przez jednostki reintegracyjne (np. 
WTZ) aż do dających zatrudnienie przedsiębiorstw społecznych i usług społecznych 
umożliwiających funkcjonowanie osób w lokalnym środowisku (np. zatrudnienie wspomagane, 
mieszkania wspomaganych). 
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W ramach tego typu operacji powinny być także wzmacniane PES i uruchamianie przez nie 
kolejnych funkcji, które będą umożliwiały przepływu osób przez reintegrację społeczną do 
zatrudnienia  np. organizacje prowadzą WTZ i uruchamiają także działalność gospodarczą, 
umożliwiając zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach tej 
działalności (przepływ uczestników do zatrudnienia). Koncepcja łączenia w ramach jednego 
podmiotu lub konsorcjum podmiotów wiązek działań była podnoszona podczas konsultacji 
KPRES, jako działanie umożliwiające zintegrowane działania umożliwiające kompleksową 
reintegrację osób z niepełnosprawności, bezdomnych, uzależnionych czy też innych grup 
szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiając im pełną integrację. 

Trzecim komponentem na poziomie krajowym są działania umożliwiające dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniami PES o charakterze reintegracyjnym, ale także podejmowanie przez nie działań 
rzeczniczych. Działania ogólnopolskie w tym zakresie  powinny być jedynie uzupełnieniem w 
stosunku do działań na poziomie regionalnym. 

 

 
2.3. Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej 

Trzecim obszarem są działania wspierające popyt na produkty i usługi oferowane przez sektor 
ekonomii społecznej oraz zapewniające spójność działań podejmowanych na rzecz jego rozwoju 
na poziomie krajowym i regionalnym. 
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Działania przewidziane w tym obszarze na poziomie regionalnym odnoszą się przede wszystkim 
do projektów koordynacyjnych, które powinny obejmować sferę ekonomii społecznej w 
szczególności usług społecznych, w tym deinstytucjonalizacji oraz partnerstwa publiczno-
społecznego (ekonomii społecznej). Dodatkowym spójnym komponentem będą działania 
promujące współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii 
społecznej i partnerstwa publiczno-społecznego w realizacji zadań publicznych. W szczególności 
powinno to dotyczyć usług społecznych i rozwoju lokalnego.  

 

Podobne działania o charakterze koordynacyjnym niezbędne są również na szczeblu krajowym. 
Działania te miałyby przede wszystkim zapewnić spójność polityk publicznych w obszarze ES w 
regionach oraz: 

� koordynację uwzględnienia sektora ekonomii społecznej w politykach publicznych z obszaru 
aktywnej integracji, DI, CUS, 

� zapewnienie wysokiej jakości usług na rzecz sektora (akredytacja OWES), 
� monitorowanie sektora ES. 

Należy również rozważyć realizację działań wspierających regiony (samorządy województw) w 
realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego – może to odbywać się w ramach dodatkowego 
projektu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż regiony nadal potrzebują stałego wsparcia 
kompetencyjnego z uwagi na wzrastającą rolę w programowaniu i realizacji polityki społecznej.  

Drugim komponentem (typem wsparcia) są działania na rzecz promocji marki ekonomii 
społecznej. Działania w tym zakresie powinny skupić się, zgodnie z projektem rozporządzenia 
EFS+67, na promocji jednej marki identyfikującej przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty 
ekonomii społecznej i solidarnej, wraz z działaniami promującymi pozytywny wizerunek ES. 

Trzecim komponentem (typem wsparcia) są zorganizowane działania edukacyjne adresowane do 
dzieci i młodzieży realizowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Regionalnych 
Ośrodków Polityki Społecznej. Ośrodki powinny być realizatorem lub co najmniej partnerem tak 
skonstruowanego działania (możliwe jest również konkursowe rozstrzygniecie dla wielu 
partnerów). Działanie to powinno być spójne z działaniami edukacyjnymi na poziomie 
regionalnym. 

 

3.  Wsparcie ekonomii społecznej w ramach EFS+ na poziomie 
regionalnym  

 

Ogólny zakres wsparcia (typy operacji): 
 

                                                        
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), {SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final} - 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/61880/Rozporzadzenie_projekt_EFS_plus_COM_2018_3
82_30_05_2018_PL.pdf 
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I. Usługi wsparcia ekonomii społecznej (usługi animacyjne, usługi wspierające tworzenie  
nowych przedsiębiorstw społecznych, usługi wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw). 

II. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych (dotacje na miejsca 
pracy i dotacje rozwojowe). 

III. Dotacje na procesy reintegracyjne w przedsiębiorstwie społecznym. 

IV. Wsparcie procesów reintegracyjnych w jednostkach reintegracyjnych. 

V. Koordynacja działań w obszarze usług społecznych, deinstytucjonalizacji i partnertwa 
publiczno-społecznego - Wspieranie spójności działań regionalnych w zakresie procesu 
deinstytucjonalizacji usług społecznych, aktywnej polityki integracji społecznej i rozwoju 
ekonomii społecznej oraz  zapewnianie spójności polityki regionalnej z polityką krajową. 

VI. Działania na rzecz promocji nowych rozwiązań partnerstwa-publiczno-społecznego w JST 
- Wzmacnianie samorządów lokalnych w realizacji zadań z zakresu deinstytucjonalizacji 
usług społecznych, aktywnej polityki integracji społecznej i rozwoju ekonomii społecznej 
oraz upowszechnianie partnerstwa publiczno-społecznego. 

VII. Wzmacnianie PES o charakterze reintegracyjnym. 

VIII. Wsparcie animacji na rzecz osób nieaktywnych zawodowo. 

 

Szczegółowe zasady i zakres wsparcia   
 

I. Usługi wsparcia ekonomii społecznej (usługi animacyjne, usługi 
wspierające powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych, usługi 
wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych) 

II. Bezzwrotne wsparcie finansowe wspierające przedsiębiorczość społeczną 
(dotacje na miejsca pracy i dotacje rozwojowe, dodatkowo do rozważenia: 
wsparcie finansowe na zatrudnienie liderów i menadżerów oraz 
mikrogranty na pobudzenie oddolnych inicjatyw lokalnych dla 

przedsięwzięć o charakterze kooperatywnym jako instrument 
wspomagający wobec usług animacyjnych68) 

 

Beneficjenci: 

• wszystkie podmioty, z zastrzeżeniem, że usługi wsparcia ekonomii społecznej i 
bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje na miejsca pracy i dotacje rozwojowe) mogą być 
świadczone przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej akredytowane przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W praktyce oznacza to obowiązek 
uzyskania akredytacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
 

Główne grupy docelowe: 

                                                        
68 Do decyzji na poziomie regionalnym czy instrument jest wdrażany, przez kogo i na jakich zasadach. 
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• podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z definicjami 
określonymi na poziomie krajowym, 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
• społeczności lokalne, w tym lokalni liderzy i menadżerowie, 
• osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją krajową. 

 
Tryb wyboru projektów: 

Tryb konkursowy/pozakonkursowy, z obowiązkowym udziałem przedstawiciela ROPS w ramach 
komisji oceny projektów. UWAGA: Koniecznie uwzględnienie takich możliwości na etapie nowej 
ustawy wdrożeniowej. 
 
Zakres wsparcia: 
� Zakres usług wsparcia ekonomii społecznej zgodnie z systemem akredytacji. 
� Jakość usług wsparcia ekonomii społecznej co najmniej na poziomie standardów akredytacji. 
� Wszystkie usługi wsparcia są realizowane łącznie z bezzwrotnym wsparciem finansowym na 

tworzenie miejsc pracy i na rozwój przedsiębiorstw społecznych, ewentualnie mikrograntów 
wspierających animację.  

Realizatorem usług i wsparcia finansowego w postaci dotacji na miejsca pracy i na rozwój 
przedsiębiorstw społecznych,  ewentualnie – w zależności od decyzji na poziomie 
regionalnym – mikrograntów wspierających animację są akredytowane OWES. Do decyzji:  
włączenie do zadań OWES przydzielanie dotacji na procesy reintegracyjne w ramach 
przedsiębiorstwa społecznego 

� Projekty mają zasięg subregionalny (z wyłączeniem usług wsparcia dla istniejących 
przedsiębiorstw społecznych - te maja zasięg regionalny, co oznacza, że OWES może wspierać 
istniejące PS z obszaru całego województwa), wybierany jest jeden projekt na jeden 
subregion, ale istnieje możliwość realizacji projektów „na zakładkę”, zwłaszcza ze względu na 
potrzebę zapewnienia przedsiębiorstwom społecznym bezzwrotnego wsparcia finansowego 
w sposób ciągły. 

� Przedsiębiorstwa społeczne mają możliwość wyboru OWES w regionie, u którego chcą  
korzystać z usług wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw społecznych (sami 
przedsiębiorcy społeczni zweryfikują jakość usług wsparcia biznesowego). 

� Przedsiębiorstwa społeczne mogą korzystać z systemu BUR samodzielnie lub przy wsparciu 
OWES. 

� Zostaje wprowadzona nowa kategoria przedsiębiorstwa społecznego, tj. przedsiębiorstwo 
społeczne świadczące usługi społeczne (bez wymogów zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym). Tym samym wspierane będą dwa rodzaje przedsiębiorstw 
społecznych:  przedsiębiorstwo zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
(na poziomie minimum 30% pracowników) oraz przedsiębiorstwo świadczące usługi 
społeczne. 

� Zostaje zmieniona definicja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. zostaje 
rozszerzona o osoby nieaktywne zawodowo). 

� Usługi wsparcia ekonomii społecznej oraz wsparcie finansowe dostępne w ramach OWES 
zostają strategicznie ukierunkowane zgodnie z kluczowymi wyzwaniami społeczno-
gospodarczymi i koncentrują się na: 
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- wzmocnieniu kondycji istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz poszerzaniu 
skali ich działania ekonomicznego i oddziaływania społecznego, 

- tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (wg nowej definicji odpowiadającej nowym uwarunkowaniom 
i wyzwaniom społeczno-gospodarczym). Należy pamiętać, że nowa definicja uwzględnia 
osoby nieaktywne zawodowo, dlatego miejsca pracy powinny być tworzone w 
szczególności dla kobiet, osób z niepełnosprawnościami, a także emerytów). W przypadku 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kluczowa jest współpraca z OPS, 
jednostkami reintegracyjnymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
określonych grup osób. Warunki do współpracy w regionie pomaga współtworzyć ROPS, 

- tworzeniu miejsc pracy, uruchamianiu przedsiębiorstw społecznych i rozwoju 

istniejących przedsiębiorstw społecznych: 

o w dziedzinie uznanej za krajową kluczową sferę rozwoju rozumianą jako produkty 
i usługi wspierające niezależne, samodzielne życie seniorów o ograniczonej 
samodzielności i osób z niepełnosprawnościami (Dostępnosć+) w rodzinie i 
lokalnej społeczności69 

o na terytoriach marginalizowanych zakwalifikowanych, wg  Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030, do obowiązkowych obszarów strategicznej 
interwencji (czyli na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i na obszarach 
miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze)70. 

Powyższa koncentracja nie oznacza, że całość działań musi skupiać się wyłącznie na tych 
osobach, sferach rozwoju czy terytoriach, ale OWES muszą zapewnić, że będą stosować 
preferencje dla tych grup, dziedzin i terytoriów. 

Powyższe oznacza także konieczność przeprofilowania niektórych dotychczasowych usług 
OWES: 

- usługi wsparcia i pomoc finansowa powinny uwzględniać w większym stopniu 
grupę osób nieaktywnych zawodowo (dotychczas OWESy nie wspierały tej 
grupy w znaczącej skali), co może oznaczać konieczność wdrożenia nowych metod 
pracy, 

- usługi wsparcia i pomoc finansowa powinny być prowadzone w taki sposób, by 
zwiększała się skala usług społecznych dostarczanych społecznościom przez 

przedsiębiorstwa społeczne, tzn. więcej PS musi działać w dziedzinie usług 

społecznych (dotyczy to zarówno tworzonych przedsiębiorstw, jak i 

rozszerzania skali działania istniejących), 

- usługi wsparcia muszą przygotowywać nie tylko do działalności ekonomicznej, ale 
także wspierać społeczne oddziaływanie PS, co oznacza w szczególności: 

                                                        
69 Samorząd województwa może określić dodatkowo inne kluczowe sfery rozwoju, ale obowiązkowo wspiera rozwój 
przedsiębiorczości społecznej w krajowej kluczowej sferze rozwoju. 
70 Samorząd województwa może określić dodatkowo inne terytoria, dla których ekonomia społeczna może stanowić 
ważny czynnik rozwoju. 
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� wzmocnienie PS w wypełnianiu przez nie funkcji reintegracyjnej, m.in. 
poprzez usługi specjalisty ds. reintegracji, ale także przy współpracy z PES 
o charakterze reintegracyjnym. Usługi te są komplementarne z dotacją na 
reintegrację, 

� wzmocnienie przedsiębiorstw społecznych we wdrażaniu zasad 
demokratycznego zarządzania, 

� zwiększanie udziału PS w dostarczaniu usług społecznych (tworzenie 
nowych przedsiębiorstw w tych dziedzinach i rozszerzanie działalności 
istniejących o te usługi), 

� edukację w zakresie możliwości zwiększenia skali korzyści społecznych 
generowanych przez przedsiębiorstwa społeczne (np. poprzez bazowanie 
na lokalnych i/lub ekologicznych producentach-dostawcach, 
minimalizowaniu produkcji odpadów itp.). Działania w tym zakresie będą 
komplementarne do działań realizowanych z poziomu krajowego a 
polegających na wdrażaniu w PS pomiaru korzyści społecznych, 

- usługi wspierające istniejące PS – w większym stopniu potrzebne jest 
wspomaganie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
społecznymi, ale także między PS a PES i klasycznymi przedsiębiorstwami w 
regionie, współpraca ta ma służyć zwiększeniu sprzedaży produktów i usług 
będących w ofercie PS dzięki efektowi skali wynikającemu z działania w sieci. 

• Katalog bezzwrotnych instrumentów finansowych zostaje poszerzony, ponieważ 
dotychczas funkcjonujące dotacje na miejsca pracy nie odpowiadają w pełni na potrzeby 
rozwojowe przedsiębiorstw społecznych. Jednocześnie zmieniają się parametry dotacji 

na utworzenie miejsca pracy.   

• W ramach OWES oprócz dotacji na miejsca pracy dostępne są również dotacje na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego. W ramach dotacji mogą być więc finansowane 
przedsięwzięcia, które prowadzą do rozwoju PS i poprawy jego konkurencyjności (np. 
uruchomienie nowej usługi, wprowadzenie nowego produktu). Dotacja nie musi 
przyczyniać się w bezpośredni sposób do stworzenia miejsc pracy - efekt zatrudnieniowy 
może być odroczony w czasie. Rozwój PS może być także mierzony poprzez zwiększenie 
wymiaru zatrudnienia w PS (np. zwiększenie wymiaru zatrudnienia z pół etatu do całego 
etatu). Innym sposobem pomiaru rozwoju może być wzrost obrotów PS. 

• Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa społecznego mogą być także przeznaczane na 
przebranżowienie przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli jest to niezbędne do tego, aby 
pozostało ono na rynku i utrzymało zatrudnienie pracowników. 

• Do rozważenia - wsparcie finansowe na zatrudnienie liderów i menadżerów ma na 
celu oddziaływanie na zwiększenie stabilności przedsiębiorstwa społecznego i miejsc 
pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie mogłoby mieć 
charakter okresowego wsparcia pomostowego lub pożyczki umarzalnej po osiągnięciu 
określonych rezultatów.3 

• Parametry dotacji na miejsce pracy i na rozwój w tabeli 1. 
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• Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  

 

Wskaźniki produktu: 

• Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspartych w programie 

• Liczba przedsiębiorstw społecznych wspartych w programie alternatywnie liczba 
przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dotacje na miejsca pracy lub na rozwój 

Wskaźniki rezultatu: 

• Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, w tym: 

o dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

o w przedsiębiorstwach społecznych realizujących usługi społeczne alternatywnie 
utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych na potrzeby realizacji usług 
społecznych (do decyzji). 

Wskaźnik liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych miałby wyznaczoną 
wartość docelową, a przypisane do niego podwskaźniki byłyby jedynie monitorowane bez 
wyznaczania wartości docelowych na poziomie programu i projektów. 

• Liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych działających dłużej niż 12 miesięcy od 
zakończenia okresu trwałości przedsiębiorstwa społecznego alternatywnie Liczba 
miejsc pracy funkcjonujących dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu trwałości 
miejsca pracy (do decyzji). 

 

III. Dotacje na procesy reintegracyjne w przedsiębiorstwie społecznym 

 

Główni beneficjenci: do decyzji na dalszym etapie prac:  

� akredytowane OWES (dotacja na procesy reintegracyjne w przedsiębiorstwie społecznym 
udzielana łącznie z innymi instrumentami bezzwrotnymi i z usługami wsparcia ekonomii 
społecznej, w tym usługami specjalisty ds. reintegracji) lub  

� Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (we współpracy z OWES, zwłaszcza ze specjalistami 
ds. reintegracji) lub 

� inne podmioty (we współpracy z OWES, zwłaszcza ze specjalistami ds. reintegracji). 

 

Główne grupy docelowe: 

� przedsiębiorstwa społeczne 

 

Zakres: 

� Dotacje na realizację procesów reintegracyjnych 



Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2020+ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

str. 78  
 
 
 

Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym muszą 
prowadzić działania reintegracyjne. Jest to jedna z podstawowych zasad przedsiębiorstw 
społecznych, stanowiąca o ich istocie. Prowadzenie tych działań wymaga odpowiednich 
kompetencji kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników, w tym budowania poczucia 
solidarności między pracownikami i współodpowiedzialności za rozwój przedsiębiorstwa 
społecznego. Dlatego nieodzownym elementem jest budowanie kultury demokratycznej i 
współuczestnictwa, jako nierozłączny element działań reintegracyjnych. Procesy reintegracyjne 
w PS wymagają także nakładów finansowych na opłacenie specjalistycznej pomocy, np. 
psychologów, terapeutów, prawników, trenerów, pracowników socjalnych itp. zarówno dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i dla pozostałej kadry. Ponieważ skuteczność 
reintegracji ma wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa społecznego i jego stabilność (w 
tym stabilność zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) ważne jest ułatwienie 
PS wypełniania funkcji reintegracyjnej właśnie poprzez wsparcie finansowe, na sfinansowanie 
niezbędnych kosztów związanych z zaplanowaniem i realizacją działań reintegracyjnych. 

 

Tabela 1: Bezzwrotne instrumenty finansowe – wstępne parametry do dalszej dyskusji i 

ewentualnego doprecyzowania 

instrument dla kogo na co wysokość dodatkowe 

informacje 

wsparcie 
finansowe na 
utworzenie 
miejsca pracy dla 
osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

nowotworzone i 
istniejące PS  

na miejsca pracy dla osób: 

• zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (wg 
nowej definicji) 

• biernych zawodowo 

łączna wartość 
wydatków 
inwestycyjnych i 
wsparcia 
pomostowego -  do 
70 tys. zł  

indeksowana 
corocznie o 
wskaźnik inflacji, ale 
także konieczny 
przegląd stawki 
okresowy (np. co 3 
lata) w kontekście 
zmiany innych 
istotnych 
uwarunkowań dla 
funkcjonowania PS, 
w tym zmian w 
zakresie płacy 
minimalnej  

wsparcie finansowe 
obejmuje: dotację i 
pomostówkę, 
proporcje między 
nimi ustalane są 
indywidualnie dla 
każdego PS przez 
OWES i PS zgodnie z 
jego potrzebami. 

Istnieje możliwość 
odroczonego efektu 
zatrudnieniowego o 
maksymalnie 3 
miesiące od 
zakończenia 
inwestycji 
finansowanej z dotacji 
na miejsce pracy. 

Preferencje w 
dostępie do wsparcia 
usługowego i 
finansowego dla: 

• określonych grup 
osób,  

• określonych sfer 
rozwoju 
(krajowa sfera 
kluczowa), 
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• określonych 
terytoriów 
(obowiązkowych 
OSI wg KSRR 
czyli obszarów 
zagrożonych 
trwałą 
marginalizacją  i 
miast tracących 
funkcje 
społeczno-
gospodarcze). 

nie obowiązują 
odgórnie narzucone 
limity liczby dotacji i 
liczby miejsc pracy 
dla nowotworzonych i 
istniejących PS, 
istnieje możliwość 
otrzymania dotacji do 
wysokości limitu 
pomocy de minimis 

dotacja na 
rozwój PS 

istniejące PS 1. na działania 
przyczyniające się do 
rozwoju PS 
(rozumianego jako 
wzrost obrotów, 
wzrost wolumenu 
czasu pracy lub 
osiągnięcie 
odroczonego efektu 
zatrudnieniowego, 
tzn. zwiększenie 
zatrudnienia w 
perspektywie do 18 
miesięcy od 
otrzymania dotacji); 

Przykładowo: 

- uruchomienie 
nowej 
działalności, 

- zwiększenie skali 
dotychczas 
prowadzonej 
działalności, 

2. na działania 
umożliwiające 
modyfikację modelu 
biznesowego i 
wprowadzenie zmian 
niezbędnych do 
kontynuowania 

wartość 
finansowanego 
przedsięwzięcia - do 
100 tys. zł 
(dofinansowanie na 
poziomie 80% 
wartości 
przedsięwzięcia); 

możliwość 
zwiększenia 
poziomu 
dofinansowania o:  

• 5% jeśli 
przedsięwzięcie 
dotyczy usług 
społecznych w 
ramach 
krajowej 
kluczowej sfery 
rozwoju lub 
sfer kluczowych 
określonych na 
poziomie 
regionalnym, 

• 10% jeśli 
przedsięwzięcie 
dotyczy usług 
społecznych w 
ramach 

Instrument ma na 
celu umożliwić 
rozwój PS,  poprawę 
konkurencyjności i 
innowacyjności. 
Inwestycja powinna 
prowadzić do : 

1. wzrostu obrotów 
lub wzrostu 
zatrudnienia lub 
wzrostu 
wymiaru etatu 
dla 
dotychczasowych 
pracowników. 
Wzrost powinien 
nastąpić w 
okresie do 18 
miesięcy od 
otrzymania 
dotacji. 

2. zachowania 
stabilności 
funkcjonowania 
PS i zatrudnienia 
bez wzrostu 
zatrudnienia, 
wymiaru etatów 
czy obrotów. 
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działalności  
(jeśli to niezbędne dla 
zachowania trwałości 
funkcjonowania PS i 
miejsc pracy), w 
związku z tym nie jest 
wymagane 
zwiększanie obrotów 

Programu 
Dostępność + 

• 5% jeśli 
przedsięwzięcie 
jest 
realizowane na 
obowiązkowych 
obszarach 
strategicznej 
interwencji wg 
KSRR czyli 
obszarów 
zagrożonych 
trwałą 
marginalizacją  
i miast 
tracących 
funkcje 
społeczno-
gospodarcze 
lub terytoriów 
wskazanych na 
poziomie 
regionalnym 

• Minimum 5% to 
wkład własny 
PS, maksymalny 
wkład własny 
to 20% 

dotacja na 
reintegrację 
społeczną w PS 

nowotworzone i 
istniejące PS 

na wszelkie działania 
wspierające reintegrację 
społeczną pracowników/ 
członków PS zgodnie z ich 
potrzebami np. pomoc 
psychologiczna, 
terapeutyczna,  prawna, 
mediacje, rehabilitacja 
zdrowotna, budowanie 
kultury 
współuczestnictwa, 
integracja kadry, udział w 
kulturze i tworzenie 
kultury. 

Nie ma możliwości 
przeznaczania środków na 
finansowanie kosztów 
wynagrodzeń 
pracowników.  

zgodnie z 
potrzebami PS, 
maksymalnie 6/12 
tys. zł.71 rocznie na 
osobę, (PS musi 
zapewnić 20% 
wkładu własnego do 
realizacji planu) 

możliwość 
zakupienia usługi 
reintegracyjnej w 
CIS 

instrument ma 
wspierać proces 
reintegracji, 
przekładać się na 
poprawę  stabilności 
zatrudnienia i 
stabilności PS, 
przyczyniać się do 
wyrównania 
konkurencyjności PS 
w stosunku do 
klasycznych 
przedsiębiorstw, 
które nie zatrudniają 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym; 

dotacja udzielana w 
oparciu o plan 
reintegracji 
sporządzany dla 

                                                        
71 Do ostatecznego określenia po przeliczeniu przeciętnych kosztów reintegracji. 
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Rezultat mierzony byłby 
trwałością zatrudnienia 

 

przedsiębiorstwa 
społecznego, plan ten 
obejmuje 
indywidualne 
potrzeby 
poszczególnych 
pracowników (a jeżeli 
to niezbędne także 
członków ich rodzin 
w odniesieniu do 
interwencji mającej 
wpływ na 
zaspokajanie potrzeb, 
niwelowanie 
problemów 
pracownika), a także 
przedsiębiorstwa jako 
zespołu ludzi 
uczestniczących w 
decydowaniu o nim. 

wypłata środków 
następuje na zasadzie 
refundacji, wydatki 
muszą być zgodne z 
planem reintegracji 

w opracowaniu planu 
– na prośbę PS – może 
pomagać specjalista 
ds. reintegracji w 
OWES lub inni 
specjaliści w 
zależności od tego, 
jaki podmiot w 
regionie będzie 
odpowiedzialny za 
wdrażanie dotacji; 

jeśli zadanie w tym 
zakresie na poziomie 
regionu zostanie 
powierzone 
podmiotowi innemu 
niż akredytowany 
OWES, podmiot ten 
zobowiązany jest do 
współpracy z OWES 
(ze specjalistami ds. 
reintegracji) 

pożyczka 
umarzalna na 

nowotworzone i 
istniejące PS 

na realizację usług 
społecznych (nowe 
miejsca usługowe, nowe 
osoby objęte usługami 
społecznymi) 

do 100 tys. zł z 
umorzeniem do 
50% wartości 
kapitału i terminem 
spłaty  24-36 
miesięcy; 

instrument ma służyć 
do pobudzenia 
przedsiębiorstw 
społecznych 
realizujących usługi 
społeczne do rozwoju 
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realizację usług 
społecznych 72 

szczegółowe 
parametry (opłaty, 
oprocentowanie,  
karencja, sposób 
umorzenia) do 
ustalenia 

W przypadku usług 
realizowanych na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 
w ramach 
Dostępności + 
istnieje możliwość 
pożyczki do 200 tys. 
z umorzeniem do 
75% 

usług społecznych na 
rzecz społeczności 
lokalnych.  Ma to być 
instrument odrębny 
od projektów w 
związku z realizacją 
usług społecznych, 
mając charakter 
rozwojowy dla 
przedsiębiorstw, 
które chcą rozwinąć 
działania 
ekonomiczne w 
usługach społecznych. 

premia dla PS za 
zaangażowanie 
do realizacji 
zamówienia 
publicznego 
osoby 
zagrożonej 
wykluczeniem 
społecznym lub 
biernej 
zawodowo 

istniejące PS na zrekompensowanie 
dodatkowych kosztów 
związanych z udziałem w 
społecznie 
odpowiedzialnym 
zamówieniu i zatrudnienia 
wskazanych przez 
zamawiającego osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  i 
nieaktywnych zawodowo  

do 10% kosztów 
osobowych 
przewidzianych w 
wartości realizacji 
zamówienia dla 
danego stanowiska 
pracy 

instrument ma 
wspierać udział osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
nieaktywnych 
zawodowo w 
realizacji społecznie 
odpowiedzialnych 
zamówień 
rekompensując 
przedsiębiorstwu 
społecznemu koszty 
zaangażowania i 
aktywizowania tych 
osób w realizacji 
zamówienia. 
Instrument będzie 
jeszcze dyskutowany i 
doprecyzowany na 
etapie późniejszym 

Wsparcie 
finansowe na 
zatrudnienie 
liderów i 
menadżerów  - 
do rozważenia 
jako instrument 
wzmacniający 
stabilność 

nowe i 
istniejące PS, w 
przypadku 
istniejących w 
szczególności te 
które są w 
trudnej sytuacji 
lub 
wprowadzają 
nowe działania 

na pomoc w opłaceniu 
kosztów pracy 
menadżerów i liderów 
spoza grupy osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

wysokość do 
ustalenia 

wsparcie mogłoby 
mieć formę wsparcia 
pomostowego lub 
pożyczki umarzalnej 

 

ma na celu 
oddziaływanie na 
zwiększenie 
stabilności 
przedsiębiorstwa 
społecznego i miejsc 
pracy dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. Wsparcie 
mogłoby mieć 
charakter okresowego 

                                                        
72 Instrument został ujęty w finansowaniu bezzwrotnym z uwagi na zbliżoną formułę do działań 
dotacyjnych. Jednak do rozważenia pozostaje ulokowanie instrumentu wśród instrumentów zarządzanych 
przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
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rozwojowe (np. 
nowe usługi)  

wsparcia 
pomostowego lub 
pożyczki umarzalnej 
po osiągnięciu 
określonych 
rezultatów. 

 

IV. Wsparcie procesów reintegracyjnych w jednostkach reintegracyjnych 

 

Główni beneficjenci: 

� podmioty prowadzące jednostki reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz inne podmioty 
realizujące zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową (np. środowiskowe domy 
samopomocy) 

� podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, wg definicji ustalonej na 
poziomie krajowym 

� jednostki samorządu terytorialnego 
� akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej  
� przedsiębiorstwa  
� pracodawcy  
� partnerstwa. 

 

Główne grupy docelowe: 

� osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wg nowej definicji ustalonej na poziomie 
krajowym, 

� otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób nieaktywnych zawodowo, w 
szczególności rodziny tych osób oraz potencjalni pracodawcy i współpracownicy, mieszkańcy 
społeczności, w których działają jednostki reintegracyjne i inne podmioty realizujące zadania 
zawiązane z reintegracją społeczną i zawodową (np. środowiskowe domy samopomocy) 

� pracodawcy z różnych sektorów (prywatnego, publicznego i społecznego). 

 

Tryb wyboru projektów:   

� konkursowy. 

 

Zakres wsparcia: 

� Działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach jednostek reintegracyjnych 
oraz innych podmiotów realizujących zadania związane z reintegracją w tym w szczególności: 
- usługi trenera pracy prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym lub osoby nieaktywne zawodowo, 

- działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do pracy w 
konkretnych przedsiębiorstwach społecznych lub u innych pracodawców, w tym 
możliwość wyposażenia w sprzęt niezbędny do przygotowania do pracy u konkretnych 
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pracodawców (z możliwością przeznaczenia wszystkich wydatków w ramach projektu na 
środki trwałe i inne inwestycje, bez limitów wydatków w ramach cross-financingu) 

- działania przygotowujące pracodawców do zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, zarówno działania infrastrukturalne (związane z 
dostosowaniem stanowiska pracy), jak również działania edukacyjne dla kadry 
zarządzającej i pracowników. 

� Edukacja trenerów pracy oraz innych członków kadry w zakresie niezbędnym do skutecznego 
wprowadzenia uczestników na rynek pracy (wyłącznie jako element kompleksowego 
projektu reintegracyjnego). 

� Wsparcie realizowane z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych w dostępie do usług 
reintegracyjnych i potrzeb mieszańców. 

� Preferencje dla projektów przewidujących współpracę z pracodawcami oraz z Ośrodkami 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

Wskaźnik produktu: 

� Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspartych w programie 
� Liczba osób nieaktywnych zawodowo wspartych w programie 

 

Wskaźnik rezultatu: 

� Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, 
w tym pracujących w przedsiębiorstwach społecznych 

� Liczba osób nieaktywnych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu, w tym 
pracujących w przedsiębiorstwach społecznych 

 

V. Koordynacja działań w obszarze usług społecznych, deinstytucjonalizacji i 
partnerstwa publiczno-społecznego/Wspieranie spójności działań 
regionalnych w zakresie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych, 
aktywnej polityki integracji społecznej i rozwoju ekonomii społecznej 

oraz  zapewnianie spójności polityki regionalnej z polityką krajową 

VI. Działania na rzecz promocji nowych rozwiązań partnerstwa publiczno-
społecznego w JST - Wzmacnianie samorządów lokalnych w realizacji 
zadań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych, aktywnej polityki 
integracji społecznej i rozwoju ekonomii społecznej 

 

Beneficjenci: 

� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 

Główne grupy docelowe: 

� jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
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� jednostki administracji rządowej w regionie 
� podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z definicjami 

określonymi na poziomie krajowym 
� inni kluczowi interesariusze aktywnej integracji, ekonomii społecznej i usług społecznych w 

regionie (w tym przedstawiciele uczelni wyższych oraz organizacji zrzeszających 
pracowników, pracodawców, przedsiębiorców) 
 

Tryb wyboru: 

� pozakonkursowy 
 

Zakres wsparcia: 

� programowanie, monitorowanie i ewaluacja regionalnej polityki na rzecz 
deinstytucjonalizacji usług społecznych, rozwoju ekonomii społecznej i innych aktywnych 
form integracji społecznej, zintegrowanie tej polityki z polityką rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa i innymi politykami sektorowymi w województwie oraz z 
polityką wykorzystania środków europejskich i krajowych będących w dyspozycji samorządu 
województwa, współpraca z właściwymi ministerstwami w zakresie zapewniania spójności 
polityki regionalnej z polityką krajową, 

� współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie i ich sieciowanie, udział 
w procesie akredytacji, 

� współpraca z innymi kluczowymi interesariuszami w regionie, w zależności od zadań 
określonych w ramach regionalnej polityki publicznej na  rzecz deinstytucjonalizacji usług 
społecznych, rozwoju ekonomii społecznej i innych aktywnych form integracji społecznej – 
zadaniowe regionalne platformy współpracy, 

� animowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii 
społecznej w zakresie budowy partnerstwa publiczno-społecznego, 

� współpraca z samorządami terytorialnymi i ich jednostkami organizacyjnymi, w tym OPS, 
PCPR, CUS w zakresie: 

- rozwoju usług społecznych i deinsytucjonalizacji społecznej,  

- upowszechniania pracy socjalnej i form aktywnej integracji, 

- rozwoju ekonomii społecznej, współpracy z PES, 

� współpraca z samorządami terytorialnymi będzie obejmowała działania: 

- diagnostyczne, monitoringowe, ewaluacyjne, 

- informacyjne,  

- animacyjne,  

- szkoleniowe,  

- doradcze,  

- sieciujące,  
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- modelująco-standaryzujące, 

- w określonych przypadkach również wsparcie finansowe w formie grantów. Wsparcie 
finansowe będzie przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego lub partnerstwom 
lokalnym (w tym międzygminnym, gminno-powiatowym, międzysektorowym, 
międzybranżowym) na upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w małych 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich – w tym zakresie projekt będzie miał charakter 
grantowy, 

� inicjowanie  zadań o charakterze pilotażowym, innowacyjnym czy też eksperymentalnym. 
Nieodłącznym elementem takich działań powinno być upowszechnianie wypracowanych 
rozwiązań i wsparcie w ich wdrażaniu. 

� współudział w działaniach krajowych na rzecz regionalnej edukacji na temat ekonomii 
społecznej, budowania marki oraz wspierania współpracy przedsiębiorstw społecznych z 
sektorem biznesu  

 

  

Niektóre ROPS mogą aspirować do bycia Instytucją Pośredniczącą RPO w zakresie włączenia 
społecznego. Jest to jednak zależne od odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego i kadrowego do 
realizacji zadań w zakresie wdrażania funduszy europejskich. Może to mieć znaczący wpływ na 
określanie kierunków interwencji, jednak może sprowadzić ROPS do roli instytucji wdrożeniowej 
kosztem zadań koordynacyjnych. 

 W przypadku, gdy ROPS nie stanie się Instytucją Pośredniczącą, możliwe jest takie usytuowanie 
go, by miał możliwość realnego oddziaływania na planowanie i realizację interwencji EFS i 
środków krajowych na poziomie regionalnym. Wymaga to m.in.: 
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� obowiązkowego uwzględnienia roli ROPS w programowaniu (RPO, SZOOP, warunki 
konkursów), 

� udziału przedstawicieli ROPS w Komitetach Oceny Projektów, 
� zwiększenia roli ROPS w procesie akredytacji, w tym udziału w audycie i wizytach 

monitorujących. 

Działania te (wraz z propozycjami z pkt. V i VI) określamy jako wariant minimum do osiągnięcia 
wspólnej roli ROPS na poziomie wojewódzkim. Do rozstrzygnięcia pozostaje sposób zapisania 
tych działań – w wytycznych czy też ustawie wdrożeniowej.   

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego objętych w programie wsparciem 
w zakresie wdrożenia procesu deinstytucjonalizacji, 

� Liczba przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w zakresie 
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (na potrzeby pomiaru wskaźnika: współpraca 
rozumiana szeroko jako partnerstwo w programowaniu i monitorowaniu rozwoju lokalnego, 
ale też w realizacji zadań publicznych zgodnie z możliwościami prawnymi) 

� Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych w programie wsparciem w zakresie 
wdrożenia procesu deinstytucjonalizacji,  

� Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych w programie wsparciem w zakresie 
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (na potrzeby pomiaru wskaźnika: współpraca 
rozumiana szeroko jako partnerstwo w programowaniu i monitorowaniu rozwoju lokalnego ale 
też w realizacji zadań publicznych zgodnie z możliwościami prawnymi) 
 

Wskaźniki rezultatów: 

• Liczba (lub odsetek) wspartych w programie jednostek samorządu terytorialnego, które 
rozpoczęły wdrażania/wdrażają zaplanowane procesy deinstytucjonalizacji  

• Liczba (lub odsetek) wspartych w programie jednostek samorządu terytorialnego, które 
zwiększyły skalę współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (wskaźnik mierzy: JST które 
wdrożyły wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, wdrożyły zlecanie 
zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego lub z zastosowaniem 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych lub zwiększyły budżet przeznaczony na 
zlecanie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej i realizacji zadań publicznych w 
zakresie rozwoju lokalnego). 

 
 

VII. Wzmacnianie instytucjonalne PES o charakterze reintegracyjnym73    

 

Główni beneficjenci: 

� sieci jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz innych podmiotów realizujących 
zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową (np. środowiskowe domy 
samopomocy), 

                                                        
73 Projekt może stanowić część działań ROPS lub być odrębnym projektem konkursowym 
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� podmioty ekonomii społecznej, 
� jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej 
� akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  
� przedsiębiorstwa  
� pracodawcy  
� partnerstwa. 

 

Główne grupy docelowe: 

� jednostki reintegracyjne i ich przedstawiciele 
� kluczowi partnerzy jednostek reintegracyjnych ważni z punktu widzenia współpracy na rzecz 

skutecznej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności 
przepływu osób między jednostkami pomocy społecznej, jednostkami reintegracyjnymi i 
przedsiębiorstwami społecznymi) 

 

Tryb wyboru:  

� konkurs 

 

Zakres: 

� Rozwój kompetencji jednostek reintegracyjnych i wzmocnienie współpracy między nimi. 
� Tworzenie i rozwój sieci współpracy jednostek reintegracyjnych w regionie. 
� Tworzenie sieci współpracy między jednostkami reintegracyjnymi a innymi podmiotami w 

regionie w zakresie poprawy skuteczności działań reintegracyjnych na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba jednostek reintegracyjnych lub innych podmiotów realizujących funkcje 
reintegracyjne objętych wsparciem w programie. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba jednostek reintegracyjnych działających w sieciach współpracy. 

 

VII. Wsparcie animacji na rzecz osób nieaktywnych zawodowo74  

 

Głowni beneficjenci: [do doprecyzowania na dalszym etapie prac] 

� akredytowane OWES lub  
� Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub 

                                                        
74 Tylko jeżeli działania te nie zostaną przypisane do OWES. W przypadku uznania ich za zadanie OWES 
ten typ operacji jest niezasadny. Do uzgodnienia na kolejnym etapie prac. 
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� inne podmioty wybierane bezpośrednio w konkursie IZ RPO albo jako grantobiorcy w ramach 
projektów OWES lub ROPS 

 

Główne grupy docelowe: 

� osoby nieaktywne zawodowo, 
� otoczenie osób nieaktywnych zawodowo 

 

Zakres: 

� Działania animacyjne mające na celu dotarcie do osób nieaktywnych zawodowo, pomoc w 
zlikwidowaniu przyczyn ich bierności, zmotywowanie do podjęcia aktywności zawodowej w 
ramach przedsiębiorstw społecznych, przekierowanie tych osób do działań inkubacyjnych w 
ramach OWES. 
 

Wskaźniki produktu: 

• Liczba osób nieaktywnych zawodowo objętych wsparciem w programie 
 

Wskaźniki rezultatu: 

• Udział osób nieaktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób otrzymujących wsparcie, 
• Liczba osób nieaktywnych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu, w tym w 

przedsiębiorstwach społecznych. 

 

4. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach EFS+ na poziomie 
krajowym 

 

Ogólny zakres wsparcia: 

I. Pożyczki i inne instrumenty finansowe 
II. Rozwój sieci PS 

III. Szkolenia dla menadżerów 
IV. Promocja marki ekonomii społecznej 
V. Rozwój krajowych sieci jednostek reintegracyjnych 

VI. Działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży 
VII. Wspieranie budowy konsorcjów społecznych 

VIII. Koordynacja działań w tym monitorowanie w obszarze usług społecznych, 
deinstytucjonalizacji i partnerstwa publiczno-społecznego 

IX. Działania wspierające regiony 
X. Wsparcie inicjatyw kooperatywnych na obszarach marginalizowanych 

XI. Innowacje społeczno-biznesowe 

 

Szczegółowy zakres wsparcia: 
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I. Pożyczki i inne instrumenty finansowe 

 

Beneficjent:  

• Bank Gospodarstwa Krajowego 

Główne grupy docelowe: 

• Podmioty ekonomii społecznej 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Wskaźniki produktu:  

• Liczba wspartych PES, które skorzystały z pożyczki lub innego instrumentu finansowego 

Wskaźniki rezultatu: 

• Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 

 

Niezbędne jest poszerzenie katalogu dostępnych instrumentów zwrotnych. Pożyczki i inne 
instrumenty finansowe będą wdrażane zgodnie z wynikami badania luki finansowej 

prowadzonego na zlecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Poniżej 
przedstawiono ekspercką propozycję instrumentów finansowych wraz ze wskazaniem 
kluczowych uwag zgłoszonych w konsultacjach tych propozycji. W trakcie konsultacji 
wskazywano, że nie należy łączyć instrumentów finansowych z obowiązkiem tworzenia miejsc 
pracy. Proponowano także powołanie banku dedykowanego przedsiębiorstwom społecznym. 

Należy także pamiętać o tym, że po pierwszym obrocie środkami EFS w ramach instrumentów 
finansowych stają się one pieniędzmi krajowymi (nie są one obwarowane rygorami EFS), ale 
muszą być przeznaczone na te same cele, a więc na wsparcie przedsiębiorstw społecznych. Należy 
rozważyć, które nowe instrumenty miałyby być finansowane właśnie z tych środków. W trakcie 
konsultacji społecznych wskazywano, że powinny to być pożyczki obrotowe, na wkład własny czy 
na VAT w dotacjach. 

 

Propozycje instrumentów zwrotnych: 

a) pożyczka płynnościowa 

Definicja: na bieżącą działalność operacyjną PES, krótkoterminowa, z uproszczoną procedurą i 
szybkim terminem wypłaty, prostym zabezpieczeniem wekslowym. Jest duża potrzeba na tego 
rodzaju pożyczki (nie ma takiego instrumentu obecnie na rynku). 

 

Pożyczki płynnościowe (dawniej krótkoterminowe – nigdy ich nie było) 

Średnia pożyczka: 25 tys. PLN 
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Wielkość pożyczki: 10-50 tys. PLN 

Liczba wspieranych PES: 100 podmiotów (rocznie) 

Potrzebny kapitał pożyczkowy: 35 mln PLN 

Okres karencji: max. 3 miesiące 

Max okres spłaty pożyczki: do 24 miesięcy  

Dodatkowe uwagi w trakcie konsultacji społecznych: proponowano 

• by został wyznaczony jeden operator krajowy i żeby pożyczki były uruchamiane (w 
przeciwnym razie instrument nie ma sensu) 

• zwiększyć wielkość pożyczki do 200 tys. PLN z okresem spłaty na 4-5 lat z okresem 
karencji minimum 6 miesięcy  

• proponowano zwiększyć pulę pożyczek – zaproponowana liczba 100 pożyczek rocznie 
może być niewystarczająca 

 

b) pożyczki pomostowe pod projekt lub na wkład własny do projektu  

Definicja: zapewnienie ciągłości finansowej lub realizacji projektu (w przypadku refundacji) 
finansowanego ze środków strukturalnych, PFRON, czy innych instytucji publicznych. 

 

Pożyczki pomostowe (dawniej krótkoterminowe – nigdy ich nie było) 

Średnia pożyczka: 150 tys. PLN 

Wielkość pożyczki: 50-500 tys. PLN 

Liczba wspieranych PES: 100 podmiotów rocznie  

Potrzebny kapitał pożyczkowy: 20 mln PLN  

Okres karencji: dostosowany do harmonogramu projektu  

Max okres spłaty pożyczki: do 3 lat  

 

c) pożyczki inwestycyjne i mieszane (inwestycyjne + obrotowe)  

Definicja: inwestycja łączona z niezbędnymi kosztami operacyjnymi związanymi z jej 
uruchomieniem / rozwojem działalności, 
-  na pokrycie zakupu aktywów trwałych (nieruchomości, sprzęt, wyposażenie, remonty, itd.),  
- pod realizację kontraktów (np. zatowarowanie, realizacja usług, itp.), 
- na pokrycie bieżących kosztów utrzymania, 
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- na działalność gospodarczą, odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego (np. pod 
wpływy z  1%, fundraising, itp.). 
 

Pożyczki inwestycyjne i mieszane (inwestycyjne + obrotowe) 

Średnia pożyczka: 250 tys. PLN 

Wielkość pożyczki: od 50 tys. do 1 mln PLN 

Liczba wspieranych PES: 200 firm w całym okresie  

Potrzebny kapitał pożyczkowy: 25 mln PLN 

Okres karencji: 6 miesięcy 

Max okres spłaty pożyczki: 7 lat  

Dodatkowe uwagi w trakcie konsultacji społecznych: proponowano wydłużenie okresu spłaty 
do 10 lat, ale pojawiały się też głosy o wydłużeniu tego okresu do 20-30 lat (zwłaszcza przy 
zakupie nieruchomości) 

 

d) pożyczki podporządkowane  

Definicja: wspomagają uzyskanie innych zwrotnych instrumentów: kredytów, pożyczek, udzielanych 
przez inne instytucje finansowe (w tym banki), ponieważ PES mając udzieloną pożyczkę 
podporządkowaną staje się wiarygodniejszym kredytobiorcą, 
- dotyczą dużych inwestycji, które wymagają dodatkowych źródel finansowania, gdyż jedna 
instytucja finansowa nie decyduje się na udzielenie całej kwoty kapitału w pożyczce, 
- dotyczą też inwestycji, przy których potrzebny jest długi okres karencji, 
- pożyczki podporządkowane spłacane są na końcu, po spłaceniu udzielonej przez banki. 
 

Pożyczki podporządkowane 

Średnia pożyczka: 500 tys. PLN 

Wielkość pożyczki: 300 tys. – 1 mln PLN 

Liczba wspieranych PES: 2 rocznie 

Potrzebny kapitał pożyczkowy: 16 mln PLN 

Maksymalny okres  wsparcia pożyczki  : 7-10 lat 

Okres karencji: 5 lat 
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Dodatkowe uwagi w trakcie konsultacji społecznych: proponowano wydłużenie okresu spłaty 
do 10 lat. 

3 

e) Social Venture Capital 

Definicja: instrumenty kapitałowe (wejście kapitału do spółki non-profit) lub quasi-kapitałowe (np. 
pożyczki podporządkowane). 
Wejście kapitału jest możliwe przy formach prawnych umożliwiających wejście i wyjście kapitału 
(tylko spółki). Przy pozostałych formach prawnych (stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnie socjalne) 
zastosowany będzie instrument pożyczki podporządkowanej. W obu przypadkach inwestor będzie 
chciał mieć wpływ na zarządzanie podmiotem, a także udział w generowanych zyskach z inwestycji, 
- dotyczą dużych inwestycji, które wymagają dodatkowych źródeł finansowania, czy też inwestycji, 
przy których potrzebny jest długi okres karencji, 
- dla PES z czytelnym planem rozwoju i wizją koniecznych inwestycji. 
 

Social Venture Capital 

Kapitał początkowy: 10 mln PLN  

Celowy kapitał prywatny: 10 mln PLN 

Liczba wspieranych PES (ogółem): 20 

Liczba wspieranych PES: max 3-4 (rocznie) 

Okres wsparcia: do 10 lat 

Okres karencji: 2 lata 

Dodatkowe uwagi w trakcie konsultacji społecznych:  

• Mechanizm SVC został uznany za ciekawy i dający szanse rozwojowe przedsiębiorstwom 
społecznym, niemniej bez zmian przepisów (spółdzielnie socjalne, spółki non-profit) nie 
jest możliwy do zastosowania. 

• Podkreślano, że trzeba zwiększyć pulę środków na ten instrument i wydłużyć okres 
spłaty 

 

 

f) poręczenia 

Definicja: zabezpieczenie kapitału pozyczki, np. do 80% kwoty kapitału, na cały okres spłaty 
pożyczki.  
Bardzo ważny instrument finansowy, znacząco zwiększa dostępność dla tych, którzy nie mają 
majątku własnego.  
Instrument powinien być wykorzystywany przez instytucje zainteresowane udzielaniem pożyczek 
dla PES, np. banki, w których mają one konto bankowe lub przez instytucje finansowe zajmujące się 
wspieraniem PES. 
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Kapitał poręczeniowy 

Poręczenia indywidualne: do 80% wartości zaciąganego przez PES zobowiązania 

Poręczenia portfelowe: do 50% wartości zaciąganego przez PES zobowiązania 

Potrzebny kapitał poręczeniowy: 32 mln PLN 

 

Dodatkowe uwagi w trakcie konsultacji społecznych:  

• wskazywano dużą potrzebę uruchomienia funduszu poręczeniowego 
 

Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii artykułowanych przede wszystkim przez 
przedsiębiorstwa społeczne w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu. Wskazywano na 
potrzebę uruchomienia: 

• pożyczek inwestycyjnych, przy czym wskazywano, że należy wydłużyć okres spłaty co 
najmniej do 10 lat, chociaż padały także propozycje pożyczek na 20-30 lat (w odniesieniu 
do pożyczek przeznaczonych na zakup nieruchomości), 

• pożyczek płynnościowych do 200 tys. zł z 3-4-letnim terminem spłaty i minimum 6-
miesięcznym terminem karnacji, 

• funduszu poręczeniowego. 

W odniesieniu do instrumentu Social Venture Capital (SVC) wskazywano na konieczność 
zwiększenia puli środków na ten cel oraz wydłużenia okresu spłaty. 

Pozytywnie odnoszono się do pomysłu: 

� pożyczek umarzalnych w związku z osiągnięciem określonych korzyści społecznych 
(szczególnie pozytywnie oceniano pożyczki umarzalne dla przedsiębiorstw społecznych na 
realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem usług społecznych), 

� instrumentów wzajemnościowych. 
 

 

II. Rozwój sieci PS lub inkubatorów przedsiębiorczości społecznej 

 

Beneficjenci: 

� sieci przedsiębiorstw społecznych 

 

Tryb wyboru: 

� konkursowy 
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Grupy docelowe: 

� przedsiębiorstwa społeczne i inne podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją przyjętą 
na poziomie krajowym, 

� przedsiębiorstwa, 
� jednostki samorządu terytorialnego 

 

Zakres wsparcia: 

• Doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorstw społecznych (w tym świadczone przy 
zaangażowaniu samych przedsiębiorstw społecznych i klasycznych przedsiębiorstw) oraz 
współpraca z OWES w zakresie dostarczania specjalistycznego wsparcia biznesowego dla 
przedsiębiorstw społecznych („help desk” dla OWES). 

• Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie korzystania z instrumentów dla MŚP. 
• Ogólnopolskie i ponadregionalne działania sieciujące dla przedsiębiorstw społecznych 

(według branż gospodarczych i według form prawnych). 
• Wsparcie przedsiębiorstw społecznych poprzez dotacje rozwojowe działań na rzecz 

wdrożenia programu Dostępność + (regranting dedykowany); 
• Wsparcie doradcze i finansowe na oddolne inicjatywy o charakterze sieciowym (konsorcja, 

klastry, franczyzy itp.) o charakterze ponadregionalnym lub ogólnopolskim. 
• Pośrednictwo dla JST w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba sieci przedsiębiorstw realizujących wsparcie ponadregionalne. 
� Liczba przedsiębiorstw społecznych, które uzyskały wsparcie w ramach działań doradczych, 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem OWES. 
� Liczba sieci, klastrów i franczyz powstałych w wyniku działań wspierających. 
� Liczba JST korzystających z pośrednictwa w realizacji społecznie odpowiedzialnych 

zamówień. 

Wskaźnik rezultatu: 

� Wskaźnik (liczba) przedsiębiorstw społecznych korzystających z sieci wsparcia. 
� Procent przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu zwiększyły obroty. 

 

III. Szkolenia dla menadżerów75 

 

Głowni beneficjenci: 

� przedsiębiorstwa społeczne, 
� sieci przedsiębiorstw społecznych, 
� podmioty ekonomii społecznej, 
� szkoły wyższe 

 

                                                        
75 Projekt może mieć charakter samodzielny lub być częścią projektu sieci przedsiębiorstw społecznych. 
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Główne grupy docelowe: 

� pracownicy przedsiębiorstw społecznych 

 

Tryb wyboru: 

� konkursowy 

 

Zakres: 

� Stała diagnoza potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców społecznych. 
� Cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców społecznych w formie szkół letnich lub zimowych o 

charakterze międzyregionalnym. 
�  Cykliczne webinaria oraz inne szkolenia online dla przedsiębiorców społecznych. 
� Wizyty studyjne dla przedsiębiorców społecznych w przedsiębiorstwach społecznych (dobre 

praktyki) i przedsiębiorstwach klasycznych na terenie kraju. 
� Cykliczne analizy i komentarze do specyficznych dla ekonomii społecznych regulacji 

prawnych dostępne na platformie internetowej. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba przedsiębiorców społecznych objętych szkoleniami bezpośrednimi. 
� Liczba przedsiębiorców społecznych objętych szkoleniami w trybie online. 

Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba pracowników przedsiębiorstw społecznych, którzy podnieśli swoje kompetencje. 

 

IV. Promocja marki ekonomii społecznej 

 

Beneficjent:   

� każdy podmiot gospodarczy lub społeczny 

 

Główne grupy docelowe: 

� wszyscy mieszkańcy wspólnot samorządowych (projekt o charakterze promocyjnym 
skierowanym szerokiej grupy odbiorców) 

 

Tryb wyboru:  

• konkursowy 

 

Zakres: 
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� Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju jednolitej marki ekonomii społecznej dla całej 
Polski (lub wypracowanie rozwiązań krajowych w przypadku przyjęcia koncepcji znaku 
ekonomii społecznej na poziomie UE) jako identyfikatora dla klientów (konsumentów i 
interesariuszy). 

� Cykl działań medialnych (programy telewizyjne i radiowe) promujących markę ekonomii 
społecznej na bazie dobrych praktyk podmiotów oraz wybranych produktów. 

� Działania promujące przedsiębiorstwa społeczne na potrzeby targów i imprez o charakterze 
gospodarczym i społecznym, regionalnym, krajowym, branżowym i międzynarodowym. 

� Wsparcie działań regionalnych w zakresie organizowania konkursów i innych działań 
mających na celu promowanie i nagradzanie przedsiębiorstw społecznych z danego regionu. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba przedsiębiorstw społecznych objętych działaniami w zakresie marki ekonomii 
społecznej. 

� Liczba programów i spotów poświęconych promocji przedsiębiorstw społecznych. 
� Liczba wydarzeń krajowych, regionalnych, branżowych wspartych działaniami 

promocyjnymi. 

Wskaźniki rezultatu: 

� Procent mieszkańców identyfikujących znak ekonomii społecznej i przedsiębiorstwo 
społeczne  (na bazie badań opinii publicznej). 

 

V. Działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - Rozwój kompetencji 
społecznych, kooperatywnych i przedsiębiorczych wśród dzieci i 

młodzieży poprzez przedsiębiorczość społeczną.  

 

Główni beneficjenci: 

� podmioty ekonomii społecznej, 
� kooperatywy, 
� jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 
� placówki doskonalenia nauczycieli, 
� instytucje kultury, 
� partnerstwa 
 

Główne grupy docelowe: 

• dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
• studenci, 
• spółdzielnie uczniowskie, 
• instytucje systemu oświaty, w tym w szczególności nauczyciele i kadra zarządzająca szkołami 

podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz przedstawiciele placówek doskonalenia 
nauczycieli, 

• instytucje kultury, 
• trenerzy i edukatorzy, 
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• podmioty ekonomii społecznej 
• kooperatywy 
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne  
 

Tryb wyboru: 

• konkursowy  
 

Zakres: 

• Przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie szkoleń dla edukacyjnych dla nauczycieli, 
trenerów, edukatorów i wyposażenie w materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi i  
młodzieżą (z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych wypracowanych w PO WER). 

• Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców w zakresie rozwoju kompetencji 
społecznych i przedsiębiorczych młodzieży poprzez przedsiębiorczość społeczną. 

• Stworzenie bazy nauczycieli, trenerów, edukatorów specjalizujących się w pracy z dziećmi i 
młodzieżą w zakresie ekonomii społecznej (w tym spółdzielczości uczniowskiej). 

• Wspierania wchodzenia PES do szkół w celu tworzenia i „pilotowania” w nich spółdzielni 
uczniowskich - przetestowanie nowego, wzorcowego statutu spółdzielni uczniowskiej. 

• Wsparcie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i instytucjach kultury w 
zakresie kooperacji. 

• Umożliwienie współpracy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w 
zakresie zajęć w szkołach w ramach wiedzy o społeczeństwie. 

• Konkursy grantowe na działania realizowane przez młodzież szkolną z lokalnymi PES. 
• Wdrożenie w szkołach pakietów edukacyjnych wypracowanych w PO WER. 
• Praktyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych w PES. 
• Przygotowanie i organizowanie debat sportowych dla młodzieży ze szkół podstawowych i 

studentów 
 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba nauczycieli i edukatorów objętych działaniami metodycznymi w zakresie edukacji. 
� Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami edukacyjnymi. 
� Liczba inicjatyw (projektów, spółdzielni etc.) ekonomicznych w zakresie ekonomii społecznej 

wspartych w szkołach. 
 

Wskaźniki rezultatu: 

� Procent uczniów identyfikujących pojęcie i wartości ekonomii społecznej (na bazie badań 
opinii publicznej). 

 

VI. Rozwój krajowych/ponadregionalnych sieci jednostek reintegracyjnych 

 

Główni beneficjenci: 
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� sieci jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz innych podmiotów realizujących 
zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową (np. środowiskowe domy 
samopomocy), 

� podmioty ekonomii społecznej, 
� jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej, 
� akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
� przedsiębiorstwa, 
� pracodawcy, 
� partnerstwa. 

 

Główne grupy docelowe: 

� jednostki reintegracyjne i ich przedstawiciele, 
� kluczowi partnerzy jednostek reintegracyjnych ważni z punktu widzenia współpracy na rzecz 

skutecznej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności 
przepływu osób między jednostkami pomocy społecznej, jednostkami reintegracyjnymi i 
przedsiębiorstwami społecznymi). 

 

Tryb wyboru: Konkurs 
 

Zakres: 

• Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami reintegracyjnymi z całego kraju oraz 
działania rzecznicze sieci jako uzupełnienie działań podejmowanych na poziomie 
regionalnym. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba jednostek reintegracyjnych lub innych podmiotów realizujących funkcje 
reintegracyjne objętych wsparciem w wymiarze ponadregionalnym i krajowym. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba jednostek reintegracyjnych działających w sieciach współpracy. 

 

VII. Wspieranie budowy konsorcjów społecznych 

 

Głowni beneficjenci: 

� przedsiębiorstwa społeczne, 
� podmioty reintegracyjne, 
� jednostki samorządu terytorialnego 

Główne grupy docelowe: 

� osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
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� osoby nieaktywne zawodowo 

Tryb wyboru: 

� konkursowy 

Zakres: 

� Wspieranie wielofunkcyjnych konsorcjów łączących działania reintegracyjne i 
przedsiębiorcze w ramach jednego podmiotu lub kilku podmiotów powiązanych ze sobą w 
formule sieci współpracy lub konsorcja, umożliwiające trwałość procesu reintegracyjnego. 

� Rozwój kompetencyjny podmiotów i przedsiębiorstw społecznych na rzecz rozwoju sieci 
kooperacji i współpracy. 

� Wspieranie funduszy wzajemnościowych na rzecz rozwoju biznesowego i społecznego 
konsorcjów społecznych i sieci współpracy. 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba konsorcjów społecznych objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu: 

� Liczba jednostek reintegracyjnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych działających w konsorcjach społecznych. 

 

VIII. Koordynacja działań w tym monitorowanie w obszarze usług 
społecznych, deinstytucjonalizacji i partnerstwa publiczno-społecznego 

 

Głowni beneficjenci: 

� Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
� Główny Urząd Statystyczny 

 

Główne grupy docelowe: 

� ministerstwa 
� samorządy wojewódzkie 
� urzędy wojewódzkie 

 

Tryb wyboru: 

� pozakonkursowy 

 

Zakres: 

� Monitorowanie i ewaluacja rozwoju aktywnej integracji, systemu usług społecznych oraz 
ekonomii społecznej, w powiązaniu ze wzrostem aktywności zawodowej osób zagrożonych 
wykluczenie społecznych i biernych zawodowo. 

� Koordynowanie działań o charakterze krajowym i regionalnym w politykach publicznych 
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� Wsparcie eksperckie w kreowaniu nowych rozwiązań o charakterze prawnym, 
organizacyjnym i finansowym. 

� Wsparcie procesu akredytacji i monitorowania jakości Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 

� Rozwój sieci wymiany doświadczeń z podmiotami ekonomii społecznej i samorządami 
terytorialnymi. 

� Kreowanie rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego w realizacji działań na rzecz 
aktywnej integracji, rozwoju usług społecznych w tym procesu deinstytucjonalizacji, poprzez 
działania o charakterze eksperckim, promocyjnym i edukacyjnym. 

Wskaźniki produktu: 

� Raport o ubóstwie i włączeniu społecznym (co dwa lata). 
� Raport o przebiegu procesu deinstytucjonalizacji (co dwa lata). 
� Raport o rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego, w tym o w zakresie realizacji usług 

społecznych w interesie ogólnym przez podmioty ekonomii społecznej (co dwa lata). 

Wskaźniki rezultatu: 

� Zwiększenie spójności działań poszczególnych resortów w zakresie włączenia społecznego i 
partnerstwa publiczno-społecznego w oparciu o wiedze, kompetencje i sprawne mechanizmy 
koordynacji. 

� Zwiększenie spójności działań pomiędzy administracją krajową i regionalną. 
� Zwiększenie kompetencji urzędników administracji publicznej realizujących zadania w 

zakresie włączenia społecznego. 

 

IX. Działania wspierającego regiony76 

 

Głowni beneficjenci: 

� podmioty ekonomii społecznej 

 

Główne grupy docelowe: 

� samorządy wojewódzkie 
� Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

Tryb wyboru: 

� konkursowy 
 

Zakres: 

                                                        
76 Projekt może stanowić cześć projektu koordynacyjnego na poziomie krajowym, pod warunkiem 
zaangażowania do niego partnerów z obszaru ekonomii społecznej realizujących działania na poziomie 
regionalnym 
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� Działania doradczo-szkoleniowe wspierające samorządy województw na rzecz zapewnienia 
spójności działań krajowych i regionalnych w zakresie programowania, realizacji i 
monitorowania polityk publicznych na rzecz włączenia społecznego. 

� Działania wspierające wzrost kompetencji pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz 
wymianę doświadczeń pomiędzy regionami. 

� Działania wspierające wzrost kompetencji członków regionalnych gremiów doradczych (KM 
RPO, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Rada Konsultacyjna ds. Osób 
Niepełnosprawnych) w celu zapewnienia spójności działań w ramach włączenia 
społecznego na wszystkich poziomach. 

� Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie 
zapewnienia spójności działań oraz wymiany doświadczeń o charakterze 
międzyregionalnym. 

� Działania rzecznicze samorządu województwa na poziomie krajowym umożliwiające 
adaptowanie doświadczeń regionalnych na poziom krajowy. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba pracowników Urzędów Marszałkowskich objętych działaniami doradczymi i 
szkoleniowymi. 

� Liczba członków gremiów o charakterze konsultacyjno-doradczym objętych działaniami 
doradczymi i szkoleniowymi. 

� Liczba pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej objętych działaniami 
doradczymi i szkoleniowymi. 

Wskaźniki rezultatu: 

� Procent osób objętych działaniami edukacyjno-doradczymi, którzy podnieśli swoje 
kompetencje. 

� Zbieżność działań o charakterze krajowym i regionalnym w zakresie polityk publicznych na 
rzecz włączenia społecznego (w dokumentach programowych i operacyjnych). 

 

X. Wsparcie inicjatyw kooperatywnych na obszarach marginalizowanych 

 

Głowni beneficjenci: 

� Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Główne grupy docelowe: 

� stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kooperatywy spożywców, 
� mieszkańcy gmin marginalizowanych, miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, 

obszarów rewitalizowanych 

 

Tryb wyboru: 

� pozakonkursowy 
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Zakres: 

� Działania wspierające (mikrogranty, doradztwo) inicjatywy o charakterze ekonomicznym 
angażujące lokalną społeczność i zachęcające do budowania własnej aktywności na danym 
obszarze. 

� Działania wspierające działania społeczne budujące tożsamość społeczną mieszkańców 
marginalizowanej wspólnoty samorządowej jako miejsca do życia i pracy. 

 

Wskaźniki produktu: 

� Liczba inicjatyw o charakterze wspólnotowym i kooperatywnym wspartych w ramach działań 
w programie. 

� Liczba nowych miejsc pracy lub podwyższonej jakości miejsc pracy powstałych w wyniku 
działań wspierających. 

Wskaźniki rezultatu: 

� Udział podmiotów ekonomii społecznej na 10.000 mieszkańców na obszarach 
marginalizowanych, w stosunku do pozostałych gmin na terenie danego województwa. 

 

XI. Innowacje społeczno-biznesowe 

 

Główni beneficjenci: 

� przedsiębiorstwa społeczne, 
� podmioty ekonomii społecznej, 
� jednostki samorządu terytorialnego, 
� partnerstwa 

Główne grupy docelowe: 

� osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
� przedsiębiorstwa społeczne, 
� jednostki samorządu terytorialnego 

Tryb wyboru: 

� konkursowy 

Zakres: 

Wstępne propozycje dotyczyły następujących kierunków działań: 

� Działania polegające na pozyskaniu dużych firm i umożliwieniu przedsiębiorstwom 
społecznym przetestowanie na ich infrastrukturze swoich pomysłów i rozwiązań. 

� Mierzenie społecznej wartości dodanej/oddziaływania społecznego – wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, które wdrożą do swojego działania metodologię mierzenia społecznej 
wartości dodanej/oddziaływania społecznego. 

� Testowanie nowych instrumentów promujących udział  w społecznie odpowiedzialnych 
zamówieniach 
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Należy jednak zwrócić uwagę, że szczegółowy zakres projektów innowacyjnych powinien zostać 
określony na późniejszym etapie po dokonaniu analiz efektów projektów innowacyjnych w 
obecnej perspektywie. 

 

5. Ramy finansowe 

 

Na obecnym etapie można wskazać ramowe szacunki finansowe dotyczące realizacji działań 
przewidzianych w niniejszym dokumencie. Kluczowymi elementami, generującymi najważniejsze 
koszty będą działania na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 
wzmacniania ich konkurencyjności oraz wspieranie procesów reintegracji w podmiotach 
reintegracyjnych.  

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące kosztów kluczowych instrumentów 
bezzwrotnych, kierowanych do PS oraz kosztów usług wsparcia:  

� Koszt jednostkowy dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsca pracy w PS szacuje 
się na 70 tys. zł. Wynika to z urealniania stawki jednostkowej oraz uwzględnia także 
zapowiadanego  przez rząd wzrostu płacy minimalnej w kolejnych latach. 

� Koszty związane z utworzeniem miejsca pracy to oprócz wsparcia finansowego także koszty 
doradztwa i szkoleń. Koszt usług doradczych i szkoleniowych związanych z utworzeniem 
miejsca pracy wynoszą 40% całkowitych kosztów utworzenia miejsca pracy (46 tys. zł - 
przyjmując koszt wsparcia finansowego na poziomie 70 tys.). 

� Zakłada się, że jedna dotacja na utworzenie miejsca pracy przełoży się na utworzenie 1,2 
miejsca pracy (część tworzonych miejsc pracy będzie dla osób, które nie są zagrożone 
wykluczeniem społecznym). 

� Zakłada się, że 80% nowych miejsc pracy będzie powstawać przy wykorzystaniu dotacji na 
utworzenie miejsca pracy.  

� Zakłada się, że średni poziom dofinansowania w przypadku dotacji bezzwrotnej wyniesie 180 
tys. zł, co pozwoli na utworzenie dwóch miejsc pracy.  

� Przy dotacji rozwojowej również uwzględniono koszty usług doradczych i szkoleniowych. 
Założono, że koszt jednostkowy usług doradczych i szkoleniowych, udzielanych przy dotacji 
rozwojowej, będzie porównywalny z kosztem usług przy dotacji na jedno miejsce pracy (46 
tys. zł). 

� Zakłada się, że 20% nowych miejsc pracy będzie powstawać przy wykorzystaniu dotacji 
rozwojowej. 

� Przyjęto, że średnia, roczna wartość dotacji reintegracyjnej wyniesie 6 tys. zł. Średnio 50% 
osób, dla których będą dofinansowane miejsca pracy z EFS będzie potrzebowało dotacji 
reintegracyjnej. Założono również, że średnio dotacja ta będzie wypłacana przez 2 lata 
(maksymalny okres: 3 lata). W efekcie średni koszt dotacji reintegracyjnej na jedno miejsce 
pracy wynosi 6 tys. zł. 

� Wszystkie kwoty są podane w wielkościach stałych na 2019 r. 
 

Poniżej, w tabeli, przedstawiono oszacowania uwzględniające powyższe założenia, dla trzech 
scenariuszy w zależności od liczby zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy (w tys. zł). 
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Tabela 2: Szacunkowy koszt utworzenia 10, 15 i 20 tys. miejsc pracy (w tys. zł) 

 
koszt dotacji na 

miejsce pracy 

(łącznie z 

usługami) 

koszt dotacji 

rozwojowych 

(łącznie z 

usługami) 

koszt dotacji 

reintegracyjnych 

łączny koszt 

utworzenia 

miejsc pracy 

10 000 777.778 226 667 60 000  1 064 444 

15 000 1.166.667  340 000 90 000 1 596 667 

20 000 1.555.556  453 333 120 000 2 128 889 

 

Oprócz powyższych kosztów należy uwzględnić również przewidziane w niniejszym materiale:  

• wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych, 
• instrumenty zwrotne. 

 
W przypadku wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych w zakresie prowadzenia procesu 
reintegracji społeczno-zawodowej na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych przyjęto następujące założenia:  

• średnio w ciągu roku takimi działaniami będzie objętych ok. 4000 . osób, 
• działania te będą realizowane przez okres 9 lat,  
• średni, jednostkowy koszt działań reintegracyjnych oszacowano na 11 tys. zł. Jest to 

więcej niż aktualny koszt działań reintegracyjnych, uwzględnia jednak większy nacisk na 
przygotowanie zawodowe (koszty kursów zawodowych, egzaminów), a także koszty 
ewentualnych staży lub praktyk w PES i PS. 

Przy powyższych założeniach szacuje się, że w nowej perspektywie koszt tego typu działań 
wyniesie ok. 430 mln zł (w cenach z 2019 r.). 

Wysokość zapotrzebowania na instrumenty zwrotne szacuje się na poziomie 138-180 mln zł i 
zakłada się, że kwoty te pozwolą utworzyć ok. 2-5 tys. miejsc pracy. 

Na poziomie krajowym wydatki we wszystkich celach szczegółowych wynosiłyby od 226 do 276  
mln zł (największa pozycja to instrumenty zwrotne – ok. 130/180 mln zł), zaś na poziomie 
regionalnym od 1,6 mln do 2,2 mld zł. 

 

Tabela 3: Wstępny podział alokacji na projekty, uwzgledniający zróżnicowania w liczbie 

miejsc pracy 

Typy wsparcia Region Kraj 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych 

Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych wraz z 
usługami wsparcia 

1 004 444.000 –  

2 088 889.000 

- 
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Pożyczki i instrumenty zwrotne - 130.000.000-
180.000.000 

Rozwój sieci PS - 10.000.000 

Szkolenia dla menadżerów - 2.000.000 

Innowacje społeczno-biznesowe - 15.000.0000 

Działania integracyjne 

Dotacje na procesy reintegracyjne w 
przedsiębiorstwie społecznym 

60.000.000 – 
120.000.000 

- 

Wsparcie procesów reintegracyjnych w jednostkach 
reintegracyjnych 

430.000.000 - 

Rozwój sieci jednostek reintegracyjnych i ich 
kompetencji 

8.000.000 5.000.0000 

Wsparcie animacji na rzecz osób nieaktywnych 
zawodowo 

8.000.000 - 

Wspieranie budowy konsorcjów społecznych - 4.000.0000 

Wsparcie inicjatyw kooperatywnych na obszarach 
marginalizowanych i miastach tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze 

- 20.000.000 

Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

Koordynacja działań w obszarze usług społecznych, 
deinstytucjonalizacji i partnerstwa publiczno-
społecznego 

80.000.000 20.000.000 

Działania wspierające regiony - 10.000.000 

Działania na rzecz promocji nowych rozwiązań 
partnerstwa-publiczno-społecznego w JST 

32.000.0000 - 

Działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - 10.000.000 

Promocja marki ekonomii społecznej - 5.000.000 

Razem 1.622.444.000 – 
2.209.447.000 

od 231 do 281 mln zł 

 

Należy pamiętać, że przedstawione w tej części szacunki mają charakter ramowy i 

przybliżony oraz, że powinny być dopracowywane na dalszych etapach po rozstrzygnięciach 
dotyczących kwestii merytorycznych. 


