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1. Streszczenie wniosków 

Zdecydowana większość badanych podmiotów, działających przed marcem 2020 roku, oceniła swoją 

kondycję finansową sprzed pandemii jako korzystną. Miarą tej kondycji była płynność finansowa, 

utrzymanie zatrudnienia oraz wypracowane środki finansowe przeznaczane na inwestycje, cele 

społeczne lub aktywności wzmacniająca reintegrację pracowników.  

Wśród badanych przedsiębiorstw społecznych, poziom zatrudnienia pracowników reintegrowanych 

przed pandemią oscylował od 30 do 100% całej kadry, wyłączając personel zarządzający. Podstawą 

formą zatrudnienia osób reintegrowanych było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, z niewielkim 

odstępstwem i łączenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w ramach 

zastępstwa.  

Spośród badanych 22 przedsiębiorstw, 16 objętych było dotacjami i programami i podkreślało korzystny 

wpływ zewnętrznych środków na ogólną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w okresie 

poprzedzającym pandemię, jak i w jej czasie. 

Opinie na temat współpracy przedsiębiorstw społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego były 

zróżnicowane i kształtowane przez pryzmat przedpandemicznych doświadczeń. W przypadkach,  

w których samorządy nie wykazywały woli współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi lub 

pozostawały w stosunkach obojętnych lub złych pandemia nie wpłynęła na poprawę ich oceny lub 

wręcz pogłębiła niechęć. Istotnym problemem zarówno przed pandemią jak i obecnie jest fakt, że 

jednostki samorządu terytorialnego zbyt rzadko korzystają z klauzul społecznych przy zamówieniach 

publicznych.  

Konieczność skierowania przez samorządy środków finansowych na walkę z pandemią, w związku  

z potrzebą zapewnienia dostępu do środków sanitarnych, reorganizacją pracy podmiotów sektora 

edukacji oraz ochrony zdrowia, zrewidowała budżet lokalnych samorządów. W opinii badanych, 

wydatki na zamówienia publiczne nie wpisujące się w program zwalczania Covid-19 zredukowano do 

minimum. Ta sytuacja była szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorstw, dla których często jedynym 

zleceniodawcą są instytucje publiczne.  

Przedsiębiorstwa, w których rozpoczęcie działalności zbiegło się, lub w niewielkim stopniu poprzedzało 

nadejście pandemii Covid-19, często pozostawały pod ochronnym parasolem wsparcia płynącego  

z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w tym również z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej.  
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W perspektywie krótkoterminowej wskazywane przez respondentów skutki finansowe to głównie spadki 

przychodu rzędu 30-100% w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, tj. w odniesieniu do 2019 roku. 

W efekcie trudnej sytuacji finansowej i braku możliwości jej poprawy, jedno z badanych przedsiębiorstw 

którego działalność obejmowała dostarczanie usług opiekuńczych, zdecydowało o rozwiązaniu firmy,. 

W innym z przedsiębiorstw podjęto natomiast decyzję o czasowej rezygnacji z prowadzenia usług  

w jednej z branż (gastronomia). Spośród badanej próby, 5 przedsiębiorstw wskazało na przymus 

odroczenia planów rozwojowych na bliżej niesprecyzowaną przyszłość.  

Wśród długookresowych skutków finansowych badani wskazywali ryzyko dalszej destabilizacji i pogarszania 

się kondycji finansowej, przyszłej redukcji pensji i zespołów, a w ostateczności zamknięcie działalności. 

Przedsiębiorstwa działające w branżach, które były „zamykane” jako pierwsze i „odmrażane” jako 

ostatnie (zakwaterowanie i usługi gastronomiczne; kultura, rozrywka i rekreacja), w dłuższym 

horyzoncie czasowym zgłaszały obawy związane z naborem pracowników. Ich zdaniem, pracownicy nie 

będą skłonni pracować w sektorach o dużej skali niepewności jakim jest np. wyspecjalizowana obsługa 

techniczna masowych imprez.  

Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie czynników, które wpłynęły pozytywnie na możliwość przetrwania 

kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Należą to nich: branża, w której działa przedsiębiorstwo; 

elastyczność działania; posiadanie sieci stałych zleceniobiorców sprzed okresu pandemii oraz możliwości 

skorzystania ze wsparcia publicznego ukierunkowanego na wspieranie zatrudnienia.  

Elastyczność, otwartość na kształtujące się nowe potrzeby, umiejętność adaptacji do nowych 

warunków pracy były najczęściej wymieniane przez badanych jako czynniki sprzyjające przystosowaniu 

do nowych realiów funkcjonowania. Poczucie odpowiedzialności za dalsze losy pracowników 

reintegrowanych oraz zobowiązania nałożone w ramach warunków umów pomocowych nierzadko 

tworzyły mechanizm napędowy do działania i poszukiwania nowych rozwiązań w zmieniającej się 

sytuacji rynkowej przez przedsiębiorców. Ważnym czynnikiem były też obawy przed zaprzepaszczeniem 

pierwszych sukcesów reintegracyjnych pracowników, zwłaszcza tych, których proces osiągnięcia pełni 

społecznej i zawodowej samodzielności nie dobiegł końca. 

Badani wskazywali, że nieskrępowana obostrzeniami, przewidywalna przestrzeń do działania, jest 

warunkiem powrotu do względnej równowagi. Natomiast restrykcje i ograniczenia jednoznacznie 

zostały uznane za czynniki hamujące i utrudniające poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw, tym 

samym stopniowego niwelowania negatywnych skutków pandemii.  
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Istotną rolę w łagodzeniu skutków pandemii w przypadku przedłużania się ograniczeń prowadzenia 

działalności gospodarczej może stanowić uruchomienie kolejnych instrumentów wsparcia, a wśród 

preferowanych znalazły się dopłaty do wynagrodzeń i zwolnienia ze zobowiązań względem ZUS. 

Złożoność rzeczywistości, jej dynamika i zmienność, utrudniała respondentom prognozy na daleką 

przyszłość, wielokrotnie sugerowano, że długoterminowa i ostateczna ocena skutków pandemii na 

kondycję finansową przedsiębiorstw pozostaje niewiadomą.  

Zdecydowana większość uprawnionych skorzystała z częściowego lub całościowego zwolnienia ze 

składek ZUS. Wyniki badań pozwoliły ustalić, że z pełnego umorzenia składek skorzystało 16 

przedsiębiorstw, natomiast w jednym przypadku składki były pomniejszone o połowę. Ten instrument 

był najczęściej stosowany i dobrze oceniony przez przedsiębiorców społecznych. Jednocześnie był 

najczęściej wskazywany jako instrument, z którego chętnie skorzystaliby w przypadku ewentualnych 

przyszłych form wsparcia.  

Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia zatrudnienia cieszyła się opinią najsprawniej 

zorganizowanej procedury. Instrument wsparcia adresowany był do mikroprzedsiębiorstw (przynajmniej  

1 pracownik) oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Główne mankamenty instrumentu, w oczach 

badanych, to obowiązek zwrotów części subwencji oraz przyznawania jej w wysokości, która w opinii 

respondentów nie pokrywała całości rocznych kosztów związanych z etatem pracownika. 

Bezzwrotna dotacja w wysokości do 5 000 zł, którą przedsiębiorcy mogli pozyskać na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalność gospodarczej z urzędu pracy to instrument, który otrzymało 11 badanych 

przedsiębiorstw społecznych. Oceniany był dobrze, jednak wątpliwości budziła jego kwota („za mała”) oraz 

fakt, że wsparcie miało charakter jednorazowy, co jest niewspółmierne do wysokości comiesięcznych 

zobowiązań finansowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.  

Żadne przedsiębiorstwo nie wskazało w badaniach na korzystanie z tzw. „postojowego”. 

Podsumowując, uruchomienie rządowych instrumentów wsparcia, nierzadko zadecydowało o przetrwaniu 

przedsiębiorstwa, utrzymaniu się przedsiębiorstwa na rynku w okresie epidemicznego kryzysu.  

Wśród wymienianych barier ubiegania się o pomoc, najczęściej wskazywano na bariery administracyjne i 

informacyjne, sporadycznie kompetencyjne. Bariery administracyjne dotyczyły procedur, tj. konieczności 

wypełniania licznych formularzy i dokumentów, w których wymagane było wpisywanie informacji zawartych 

już wcześniej w rejestrach (np. urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych, powiatowych 

urzędów pracy).  



 

7 
 

 

Przy projektowaniu w dłuższej perspektywie kolejnych edycji rządowej pomocy finansowej, badani 

życzyliby sobie widzieć dopłaty do wynagrodzeń, dotacje rozwojowe, w tym na zakup sprzętu, 

„uelastycznienie” składek należnych ZUS lub ponowne umorzenia, reinwestowanie podatku VAT, a więc 

w zamyśle przeznaczenia go na potrzeby własne przedsiębiorstwa w związku ze wzrostem organizacji. 

Dla nielicznych, dobrze widzianym instrumentem byłyby transfery środków, umożliwiających spłatę 

zobowiązań kredytowych i możliwość zniwelowania pandemicznych długów. 

Mimo negatywnego wpływu pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych, w trakcie 

badania zidentyfikowano także pozytywne zjawiska, które były pośrednim skutkiem kryzysu: 

• spadek wysokości czynszów, dający możliwość wynajęcia nieruchomości na siedzibę instytucji na 

wolnym rynku w atrakcyjnej cenie i lokalizacji, 

• zmniejszenie konkurencji na rynku usług, wzmocnienie własnej pozycji; 

• konsolidacja zespołów w przedsiębiorstwach społecznych, 

• nabycie nowych umiejętności, przystosowanie do kolejnych ról i zadań, szybkość i elastyczności  

w reagowaniu na popyt, 

• rozwinięcie wachlarza proponowanych usług i towarów, 

• uświadomienie konieczności dywersyfikacji klientów i uniezależnienie się od jednego typu 

zamówień (np. płynących od podmiotów instytucjonalnych), 

• wykorzystanie czasu pandemicznego zamknięcia na podsumowanie dotychczasowego kierunku 

działań oraz szkicowanie wstępnych planów dotyczących nowych kierunków rozwoju, 

• finalizacja zaległych i zawsze odraczanych zadań porządkowych, inwentaryzacyjnych  

i konserwacyjnych; 

• tryb pracy zdalnej w jakiej funkcjonowały urzędy administracyjne, umożliwiający elektroniczną 

komunikację i drogę załatwiania spraw między stronami, pozwalał na zaoszczędzenie czasu, a sam 

proces biurokratyczny miał – w opinii badanych – przebiegać zdecydowanie sprawniej. 
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2. Wprowadzenie 

Działalność prowadzona w ramach ekonomii społecznej nakierowana jest z jednej strony na reintegrację 

społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem dochodowym i wykluczeniem społecznym, z drugiej 

natomiast na wspieranie lokalnych społeczności w ramach prowadzonej – zazwyczaj nie dla zysku – 

działalności, a w szczególności poprzez realizację usług społecznych. W ostatnich latach obserwujemy 

zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Odzwierciedleniem znaczenia ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, dla rozwoju usług 

społecznych jest m.in. umocowanie ich działalności w zapisach dokumentów strategicznych na szczeblu 

krajowym (w tym przede wszystkim w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz 

regionalnym. Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne odgrywają istotną rolę w aktywizacji 

zawodowej osób i usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym np. ze 

względu na długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, niskie kwalifikacje, problemy z uzależnieniami. 

Pełniąc misję społeczną, przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w warunkach rynkowych, a więc tak 

jak i inne firmy zostały dotknięte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie 

kolejnych fal pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zagrożone są negatywnymi skutkami potencjalnego 

kryzysu.  

Pierwsze analizy sytuacji i roli przedsiębiorstw społecznych w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

wskazują z jednej strony na trudną sytuację części firm wynikającą z wprowadzonych ograniczeń 

mobilności i prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie dotkliwych dla sektora turystyki, 

hotelarstwa, gastronomii), z drugiej natomiast na ich znaczenie w sytuacji rosnącego zapotrzebowania 

na usługi społeczne i zdrowotne oraz im towarzyszące usługi wspomagające (np. usługi salowych, 

sprzątania) czy produkcję sprzętu do zabezpieczenia sanitarnego (np. maski, fartuchy, przyłbice). 

Badania sektora non-profit prowadzone w okresie marzec-sierpień 2020 r. przez GUS1 wskazują, że 

organizacje te często były zaangażowane w świadczenie usług społecznych (63,3%) oraz wsparcie dla 

osób prywatnych (54,9%). Przy czym, opublikowane wyniki nie pokazują jaką rolę w tym procesie 

pełnią przedsiębiorstwa społeczne. Jednocześnie, co trzecia organizacja sektora-non profit obawiała się 

pogorszenia sytuacji finansowej, a 14,4% przewidywało obniżenie zatrudnienia w wyniku pandemii 

Covid-19.  

                                                 
1 Organizacje non-profit w czasie pandemii COVID-19 (marzec – sierpień 2020), Główny Urząd Statystyczny, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-
sektor/organizacje-non-profit-w-czasie-epidemii-Covid-19-marzec-sierpien-2020, 20, 1.html. 
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3. Przedmiot i cele badania 

3.1. Przedmiot badania 

Na potrzeby niniejszego badania przyjęto definicję ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii 

społecznej zgodną wytycznymi Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)2, wedle 

której: ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną 

i działalność pożytku publicznego przyczynia się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną, tworzenia miejsc pracy, świadczenia usług społecznych użyteczności 

publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwoju lokalnego3. Obszar ekonomii społecznej jest silnie 

zróżnicowany, ze znacznym udziałem podmiotów podejmujących działania oddolne, niekiedy 

niesformalizowane, oparte na zaufaniu i otwartości na współpracę w celu osiągnięcia korzyści dla 

społeczności lokalnej. Wśród instytucji kluczowych działających w sektorze ekonomii wyodrębnia się  

w szczególności: 

 organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także koła gospodyń 

wiejskich  

 sektor spółdzielczy, w tym: spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwali-

dów i niewidomych;  

 jednostki reintegracyjne, w tym jednostki aktywizujące osoby niepełnosprawne (Warsztaty  

Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej)oraz podmioty zatrudnienia socjalnego  

aktywizujące osoby wykluczone społecznie (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji  

Społecznej) 

 przedsiębiorstwa społeczne.  

Przedsiębiorstwo społeczne posiada cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych grup, ale 

charakteryzuje się tym, że4: 

 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku 

publicznego, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym; 

                                                 
2 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej, Załącznik do 
uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/ 
files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Aktualizacja_KPRES.pdf. 
3 Tamże s. 10. 
4 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, Ekonomia Solidarności Społecznej: 
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Aktualizacja_KPRES.pdf. 



 

10 
 

 

 celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% 

osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych 

użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie 

min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym); 

 nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na 

wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) 

lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 

przedsiębiorstwo; 

 jest zarządzany na zasadach demokratycznych, lub co najmniej konsultacyjno-doradczych  

z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są 

ograniczone limitami. 

Spółdzielnie socjalne są specyficznym typem instytucji, które łączą cechy przedsiębiorstwa społecznego 

i organizacji pozarządowej5. Będąc przedsiębiorstwem, prowadzą działalność gospodarczą podlegając 

zasadom rynkowym, w tym zasadzie konkurencyjności. Równolegle realizują funkcje społeczne, 

ukierunkowane na integrację społeczną i zawodową, oraz mają charakter partycypacyjny: dzięki 

funkcjonowaniu zaspokajają potrzeby członków, którzy jednocześnie pełnią funkcje właścicielskie.  

W tym sensie spółdzielnie socjalne kształtują kapitał społeczny, wpływając na podniesienie kompetencji 

osób reintegrowanych i kształtując poczucie sprawczości.  

3.2. Cele badania 

Celem badania było rozpoznanie w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw społecznych, a także na ile rozwiązania ochronne oferowane w ramach tzw. Tarcz 

antykryzysowych i inne działania wspomagające podmioty ekonomii społecznej (np. mechanizm 

zakupowy OWES) pozwoliły złagodzić negatywne skutki pandemii. Ocenę wpływu pandemii na sytuację 

i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych oparto na szczegółowych pytaniach badawczych 

pozwalających na ocenę efektów pandemii, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych; odczuwalnych 

krótko- i długoterminowych skutków finansowych; wpływu pandemii na zatrudnienie, w tym 

                                                 
5 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS (2018), Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni 
socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-
2017, s. 12. 
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zatrudnienie osób reintegrowanych; relacje z jednostkami samorządu terytorialnego; dostępność i 

ocenę korzystania z mechanizmów wsparcia ofertowanych w ramach tzw. Tarcz antykryzysowych; 

identyfikację strategii przetrwania w okresie tzw. lockdownu i ograniczenia funkcjonowania wybranych 

branż działalności usługowej. 
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4. Metodologia badania 

Z uwagi na wewnętrzne zróżnicowanie sektora ekonomii społecznej, ale też prawdopodobnie dalece 

różny wpływ pandemii na funkcjonowanie aktywnych podmiotów (w zależności od wielkości i skali 

działania, branży i regionu) w badaniu wykorzystane zostały zarówno metody jakościowe jak i ilościowe, 

przy czym pierwsze wyniki analiz jakościowych są zaprezentowane w niniejszym raporcie, natomiast 

wyniki analiz ilościowych zostaną przedstawione w jego drugiej części. Wykorzystanie wskazanych podejść 

umożliwiło pogłębienie informacji na temat wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw 

społecznych, a jednocześnie diagnozę sytuacji w skali ogólnopolskiej z uchwyceniem m.in. różnic  

w przekroju branż. Badanie ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie dokonano analizy informacji 

i danych zastanych: liczby, formy prawnej przedsiębiorstw społecznych oraz ich rozkładu wojewódzkiego 

w celu doboru próby do badań. W ramach badań desk-research dokonany został przegląd aktów 

prawnych dotyczących metod wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw 

społecznych w celu zoperacjonalizowania ich na potrzeby scenariusza wywiadu pogłębionego (IDI).  

W drugim etapie przeprowadzone zostały badania metodą wywiadów pogłębionych (IDI) na próbie 

przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych reprezentujących różne branże i mające 

różne podstawy prawne działalności.  

4.1. Instrumenty wsparcia dla PES w okresie pandemii COVID-19 

Instrumenty wsparcia dostępne dla przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych były tworzone w odpowiedzi na bieżące problemy i ograniczania działalności gospodarczej 

wprowadzane w okresach nasilenia się liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W efekcie, mechanizmy 

wsparcia były bardzo złożone, co wynikało z faktu ich kierowania do różnych grup odbiorców, 

powstawania w różnym czasie i okresowej dostępności, bowiem: 

 Część mechanizmów była skierowana do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsię-

biorstw społecznych (np. wsparcie w ramach mechanizmu zakupowego OWES, wsparcie z jed-

nostek samorządu terytorialnego, wsparcie z PFRON dla podmiotów zatrudniających osoby 

niepełnosprawne),  

 Mechanizmy obejmowały możliwość pozyskania wsparcia ze środków różnych instytucji (m. in. 

Regionalnych Programów Operacyjnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie-

go Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy),  

 Poszczególne mechanizmy były zorientowane na wspieranie różnych branż gospodarki, w tym 

w szczególności branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii,  
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 Poszczególne mechanizmy były zorientowane na łagodzenie negatywnych skutków finanso-

wych lub utrzymanie zatrudnienia, wsparcie w pokryciu innych kosztów stałych (np. czynszu). 

Narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą 

obejmowały rozwiązania zaproponowane w rządowym pakiecie antykryzysowym tzw. Tarczach 

antykryzysowych. PES zaliczane do grona mikro i małych przedsiębiorców mogły wnioskować  

o wsparcie w instytucjach wdrażających Regionalne Programy Operacyjne. PES zaliczane do grupy 

średnich firm o dotację mogły ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PES działające 

jako średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego  

i warmińsko-mazurskiego, mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia, natomiast PES z pozostałych województw mogły uzyskać wsparcie z Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Ustawy regulujące wsparcie - Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695); Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw  

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 

875); Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 

stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 

COVID-19; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia26 lutego 2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych) podmiotom gospodarczym w czasie pandemii ‒ pozwoliły na 

wykorzystanie różnorodnych rozwiązań systemowych takich jak:  

 umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych; 

 zwolnienie ze składek ZUS; 

 dofinansowanie wynagrodzeń (do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia); 

 świadczenia postojowe wypłacane przez ZUS oraz dodatkowe świadczenia postojowe; 

 jednorazowa dotacja; 

 świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy; 

 ułatwienia w spłacie zobowiązań; 

 wsparcie lokalne np. w kwestii zwolnienia z czynszów; 
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 przesunięcie obowiązków sprawozdawczych i zapłaty podatków; 

 świadczenia dla uczestników CIS, WTZ; 

 przedłużenie automatycznie orzeczeń o niepełnosprawności, badań pracowniczych; 

 dodatkowy zasiłek opiekuńczy; 

 możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID – 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Możliwości korzystania z poszczególnych typów mechanizmów uzależnione były od aktualnej sytuacji 

wnioskodawcy (np. skali spadku obrotów). Należy pamiętać, że mechanizmy wsparcia są silnie zróżnicowane 

z uwagi na okres ich obowiązywania, instytucję zarządzającą w procesie pozyskaniu wparcia, jak również 

dostępność poszczególnych mechanizmów wparcia w przekroju branż. Badania przeprowadzone przez 

Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w okresie wprowadzania powyżej wskazanego wsparcia 

wskazywały, że przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych posiadali wiedzę o proponowanych 

mechanizmach wsparcia, natomiast w większości (63%) wyrażali opinię o niewystarczającej pomocy6.  

Dodatkowym instrumentem ukierunkowanym na przeciwdziałanie upadłości pomiotów i utrzymanie 

zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych, w trakcie 

pandemii COVID-19 jest mechanizm zakupowy OWES. Został on wypracowany zgodnie z Rekomendacjami 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS. 

Istotą mechanizmu jest przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów ekonomii 

społecznej produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Jest 

więc to działanie nakierowane z jednej strony na wspieranie podmiotów reintegracyjnych, z drugiej zaś 

na wspieranie lokalnych społeczności i usługodawców w obszarach kluczowych z perspektywy 

zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19. Wśród najczęściej realizowanych przez OWES 

zakupów wymienia się7:  

 zamówienia produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (np. maseczek 

ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom 

całodobowej opieki; 

 zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby 

zdrowia; 

 
                                                 
6 Badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych, wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2. Badanie 
ogólnopolskie zrealizowane przez sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości w okresie 
od 7-10 kwietnia 2020. 
7 Wielkopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (2021), Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19 
– mechanizm zakupowy OWES z perspektywy instytucji pomocowych http://woes.pl/wp-content/uploads/ 
2020/11/Raport-COVID-19-Perspektywa-Instytucji-Pomocowych.pdf. 
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 zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich 

nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom 

starszym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w społeczności lokalnej); 

 zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących) i przekazywanie ich 

nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki. 

4.2. Metodologia przeprowadzonych badań jakościowych 

Celem badań jakościowych było pogłębienie informacji pozyskanych w trakcie analizy danych zastanych, a 

także sformułowanie wstępnych wniosków. Na tym etapie przeprowadzono 228 indywidualne telefoniczne 

wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, w tym 7 wywiadów z 

przedstawicielami spółdzielni socjalnych. Wywiady zrealizowano w dniach 9-30 czerwca 2021 r. 

Próbę skonstruowano w sposób, który umożliwił pozyskanie opinii przedstawicieli podmiotów 

zróżnicowanych pod względem formy działalności (spółdzielnie socjalne; fundacje i stowarzyszenia; 

spółki non profit). W próbie uwzględniono branże najczęściej reprezentowane w sektorze ekonomii 

społecznej, w tym branże szczególnie dotknięte przez pandemię COVID-19 w związku z ograniczeniami 

działalności (oprócz edukacji i kultury oraz gastronomii również: rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, 

handel i pozostałe usługi) oraz branżę szczególnie istotną z perspektywy kierunków rozwoju ekonomii 

społecznej i realizacji zapisów KPRES (usługi socjalne). Sami respondenci dobierani byli tak by były to 

osoby najlepiej poinformowane o sytuacji i planach rozwojowych danych podmiotów – byli to 

dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele zarządu. Mimo że były to osoby z dużą wiedzą, to w praktyce 

wyzwaniem okazała się szczegółowa dyskusja o wykorzystaniu form wsparcia. Ze względu na fakt, że 

często za procedurę ubiegania się o pomoc odpowiadały inne osoby (np. księgowa) niekiedy badani nie 

byli w pełni zorientowani w procedurze, koniecznych warunkach i samym mechanizmie pomocy. 

Respondenci dzielili się w trakcie wywiadów wieloma informacjami dotyczącymi sytuacji podmiotu  

i wpływie pandemii na funkcjonowanie organizacji od strony biznesowej, ale nie mieli pełnej wiedzy  

o niekiedy złożonych mechanizmach konkretnych rozwiązań oferowanych w ramach kolejnych Tarcz 

antykryzysowych.  

 

 
                                                 
8 Zgodnie z Raportem metodologicznym planowano 21 wywiadów. Zgodnie z dobrą praktyka badawczą rekrutację 
prowadzono z rezerwą, tj. w celu uniknięcia opóźnień spowodowanych zmianą planów umówionych ekspertów 
liczba zaproszonych respondentów była większa od docelowej liczby zrealizowanych wywiadów. W ostatnim dniu 
realizacji przeprowadzono zatem dwa wywiady. Ponieważ obie rozmowy były wartościowe i miały dużą wartość 
merytoryczną podjęto decyzję o uwzględnienie obu transkrypcji w analizie.  
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Ze względu na charakter i cele badania podjęto decyzję o skupieniu szczególnej uwagi na 

przedsiębiorstwach społecznych prowadzących działalność rynkową, w tym działalność usługową. 

Położenie akcentu na tej kategorii organizacji wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest fakt, że to 

one potencjalnie najmocniej mogły odczuć skutki pandemii i ograniczeń w możliwości funkcjonowania. Po 

drugie to ta grupa przedsiębiorstw, zatrudniając osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

realizuje integracyjną i prospołeczną misję ekonomii społecznej. Ograniczenia działania lub likwidacja 

PES-ów prowadzących działalność gospodarczą będzie niosła zatem szereg negatywnych skutków 

związanych z ryzykiem marginalizacji społecznej i ekonomicznej pracowników, którzy w zmieniających 

się warunkach rynkowych mogą doświadczyć trudności w znalezieniu innego zatrudnienia. 

Tabela 1 Struktura próby do badania jakościowego 

Forma prawna Branża Województwo 

Fundacje i stowarzyszenia Budownictwo Pomorskie 

 Edukacja i kultura Kujawsko-pomorskie 

 Gastronomia Kujawsko-pomorskie 

 Handel i Pozostałe Usługi Kujawsko-pomorskie 

 Rekreacja, Turystyka I Zakwaterowanie Wielkopolskie 

 Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej Śląskie 

 Usługi Socjalne Lubuskie 

Spółdzielnia socjalna Budownictwo Zachodniopomorskie 

 Edukacja i kultura Śląskie 

 Gastronomia Mazowieckie 

 Handel I Pozostałe Usługi Lubuskie 

 Rekreacja, Turystyka I Zakwaterowanie Lubuskie 

 Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej Podkarpackie 

 Usługi Socjalne Opolskie 

Spółka non profit (sp. z o.o.) Budownictwo Śląskie 

 Edukacja i kultura Podkarpackie 

 Gastronomia Kujawsko-pomorskie 

 Gastronomia Śląskie 

 Handel I Pozostałe Usługi Podkarpackie 

 Rekreacja, Turystyka I Zakwaterowanie Podkarpackie 

 Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej Śląskie 

 Usługi Socjalne Podkarpackie 
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5. Szczegółowe wyniki badania 

5.1. Przedsiębiorstwa społeczne w warunkach COVID-19 

5.1.1. Sytuacja przedsiębiorstw społecznych przed pandemią Covid-19 

Zdecydowana większość badanych podmiotów, działających przed marcem 2020 roku, oceniła swoją kondycję 

finansową sprzed pandemii jako korzystną. Miarą tej kondycji była płynność finansowa (brak zaległości 

finansowych), utrzymanie stałego zatrudnienia oraz wypracowane środki finansowe przeznaczane na 

inwestycje, cele społeczne lub aktywności wzmacniająca reintegracje pracowników z obszarów wykluczenia.  

 

Badania jakościowe przeprowadzone w czerwcu 2021 r. obejmowały 22 wywiady z przedstawicielami 

przedsiębiorstw społecznych. W trakcie badania skupiono się na branżach, które z uwagi na 

ograniczenia w prowadzeniu działalności mogły doświadczyć negatywnych skutków pandemii 

(gastronomiczna, budowlana, rekreacyjna i turystyczna, edukacyjno-kulturalna, wytwórcza, 

porządkowa, handlowa oraz usługowa) i realizujących cele integracyjne (usługi socjalne) istotne dla 

rozwoju kierunków ekonomii społecznej. 

Badania pozwoliły ustalić, że większą część podmiotów (16) charakteryzowała koncentracja na jednym 

profilu działalności natomiast drugą, mniejszą część (6) stanowiły przedsiębiorstwa wielobranżowe. 

„Nasze przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wielobranżowym. Prowadzi gastronomię 

dosyć rozbudowaną, pralnie wodną i stolarnie z takimi dodatkowymi warsztatami jak 

lakiernia czy laser. A oprócz tego, fundacja w ramach działalności gospodarczej prowadzi 

również działalność edukacyjną, szkoleniową, organizujemy wizyty studyjne, spotkania, 

prowadzi też inkubator dla organizacji pozarządowych i realizuje też szeroko wiele 

projektów nastawionych na reintegrację społeczną i zawodową osób nieco oddalonych od 

rynku pracy.”(R.6)  

W próbie znalazły się organizacje, które działały w okresie poprzedzającym pandemię COVID-19, tj. 

przed marcem 2020 roku (18), jak również takie, których rozpoczęcie działalności (2), lub 

przekształcenie formy prawej (np. z fundacji na przedsiębiorstwo) przypadło właśnie na czas pandemii, 

tj. po marcu 2020 roku. Przekształcenia miały miejsce w dwóch przypadkach i były planowane już 

wcześniej. 
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„Myśmy od stycznia procedowali powstanie tego przedsiębiorstwa społecznego, no i 

zastała nas pandemia. Ale myśmy zdążyli, ponieważ mieliśmy daleko posunięte te 

działania i umówiliśmy notariusza. Umówiliśmy spotkanie, oni nas przyjęli, więc generalnie 

wszystko robiliśmy w pandemii”( R.17) 

18 przedstawicieli przedsiębiorstw, działających przed marcem 2020 roku, oceniło ich kondycję 

finansową sprzed pandemii jako „bardzo dobrą”, „dobrą” lub ”stabilną”. Przedsiębiorstwa, które oceniły 

swoją kondycję jako bardzo dobrą (5) w 3 przypadkach realizowały swoje usługi w oparciu  

o zamówienia komercyjne, 1 przedsiębiorstwo świadczyło usługi na rzecz gminy, a 1 dywersyfikowało 

rynek zbytu, świadcząc usługi zarówno dla kontrahentów prywatnych jak i zleceniodawców 

publicznych. 

Podmioty kwalifikujące swoją kondycję finansową jako dobrą (8), w 4 przypadkach świadczyły usługi 

dla sektora prywatnego, 2 miały stałe umowy z gminą, a pozostałe 2 praktykowały metodę łączoną. 

Stabilna sytuacja finansowa charakteryzowała 5 przedsiębiorstw, z czego 2 realizowały zamówienia dla 

gminy, a 3 świadczyła usługi zarówno na gruncie zamówień publicznych jak i pochodzących od 

prywatnych zleceniodawców. W jednym przypadku przedsiębiorstwo zanotowało straty jeszcze w roku 

2019. Ujemny bilans finansowy wynikał z przesuniętej w czasie dotacji OWES oraz konieczności 

dwukrotnego zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

(TISE). Świeżo przekształcone przedsiębiorstwo społeczne (z fundacji) pozyskało umowę na 

dostarczanie komponentów i detali dla jednej z fabryk, co wiązało się z wymogiem dostosowania 

miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami oraz utworzeniem w sumie 10 stanowisk 

pracy. 
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Miarą kondycji przedsiębiorstw była płynność finansowa, utrzymanie zatrudnienia oraz wypracowane 

środki finansowe przeznaczane na inwestycje, cele społeczne lub aktywności wzmacniająca 

reintegracje pracowników. Nawet gdy działalność nie generowała nadwyżek sytuacja ekonomiczna nie 

stanowiła powodu do negatywnej oceny.  

„Nie mieliśmy zatorów płatniczych, nie mieliśmy problemów finansowych, no nie wiem co, 

wydaje mi się, że jeśli chodzi o rynek to dobrze funkcjonowaliśmy. Nie było problemów” (R. 1) 

Przedsiębiorstwa, których powstanie zbiegło się lub bezpośrednio poprzedzało nadejście pandemii Covid-

19, często pozostawały pod ochronnym parasolem wsparcia płynącego z budżetu Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), w tym również z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W marcu 2020 r., 16 

podmiotów wciąż było beneficjentami kontynuowanych projektów, dotacji finansujących utworzenie 

nowych miejsc pracy, albo otrzymywały wsparcie pomostowe stanowiące dodatkowy dochód tudzież 

pozwalające na pokrycie kosztów zobowiązań skarbowych lub ubezpieczeń społecznych. Z dotacji 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utworzenie miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych korzystały 3 przedsiębiorstwa społeczne z sektora gastronomii, kultury i edukacji 

oraz budownictwa. Wsparcie na nowe miejsca pracy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 

objęło 8 badanych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych, księgowych, turystyki i rekreacji, 

gastronomii. Jedno przedsiębiorstwo świadczące usługi sprzątające otrzymywało dotacje na nowe miejsca 

pracy z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR). Przedsiębiorstwo z sektora edukacji i kultury, 

uzyskiwało dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego z projektu finansowanego przez 

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) oraz świadczenia pomostowe. Jedno 

przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej otrzymywało wsparcie ze środków unijnych Programu Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) i jednocześnie rządowego Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 

(ASOS). Ostatnie, wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne (gastronomia, usługi pralnicze, stolarstwo, 

edukacja i integracja) otrzymywało dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na zatrudnienia 

stażystów w ramach programów reintegracyjnych, obejmujące gminy powiatu cieszyńskiego. Dodatkowo, 4 

z 16 przedsiębiorstw społecznych, oprócz wymienionych dotacji i projektów otrzymywało wsparcie 

pomostowe (3 przedsiębiorstwa z branż: rachunkowość, gastronomia, edukacja i kultura). Jeden przypadek 

przedsiębiorstwa z sektora usług opiekuńczych, prócz dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na 

utworzenie miejsc pracy, otrzymał również wsparcie ze środków europejskich na zakup sprzętu w ramach 

rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorstwo opiekuńczo-integracyjne było beneficjentem projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy integracyjne, w tym również 

otrzymywało wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
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Wszystkie placówki objęte dotacjami i programami akcentowały korzystny wpływ zewnętrznych 

środków na ogólną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w okresie poprzedzającym pandemię, jak  

i w samej pandemii. 

Przedsiębiorstwa, których pozycja rynkowa była ugruntowana, co było wynikiem dłuższego okresu 

prowadzenia działalności, utrzymywały się jedynie z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

W 2020 r., przed okresem pandemii, 4 z samodzielnych finansowo instytucji przygotowywały się do 

dalszego rozwoju lub właśnie wdrażały kolejne linie rozbudowy.  

„Najpierw żeśmy działali w tym 2018, to był taki rok pierwszy. Potem w 2019 to już ta 

sprzedaż była fajna i potem zaczął się 2020 czyli styczeń, luty no to było zwiększenie 

sprzedaży o styczeń luty roku poprzedniego, w każdym miesiącu o ponad 50%,. Czyli 

zaczynało to iść bardzo dobrze. Myśleliśmy nad drugim oddziałem no, ale w marcu to co 

się stało, no to sama Pani wie.”(R.20) 

Rzeczywistość przedpandemicznego poczucia stabilności przedsiębiorstw w dużej mierze zależała od branży, 

w której działają przedsiębiorstwa. Równie istotnym czynnikiem utrzymania równowagi finansowej był typ 

zleceniodawcy, z którym przedsiębiorstwa współpracowały. Badane przedsiębiorstwa społeczne mają dwa 

główne warianty zbytu usług i towarów: świadcząc swoje usługi na warunkach kontraktów z tzw. klientem 

instytucjonalnym (np. samorządem) lub pozyskując klientów komercyjnych. Każda z tych form tworzy dla 

przedsiębiorstw szanse, ale i powoduje ograniczenia. Zlecenia komercyjne charakteryzuje z reguły wyższy 

zysk przy krótszym okresie trwania kontraktu, co wymusza systematyczną pracę na rzecz pozyskiwania 

nowych zleceń. Umowy finansowane ze środków publicznych zazwyczaj są nisko dochodowe, marża na 

świadczonych usługach jest niewielka, ale kontrakty zawierane są na dłuższe okresy. Najbardziej korzystna 

jest dwutorowa ścieżka zarobkowania, gdy oferta (lub oferty) są realizowane zarówno na drodze zamówień 

czy przetargów publicznych, jak i wolnego rynku. Tym samym nisko marżowe, ale dające gwarancję ciągłości 

i względnego bezpieczeństwa umowy, są bilansowane przez dodatkowe wpływy z usług świadczonych już 

dla indywidualnego klienta, z wyceną zbliżoną lub zrównaną do rynkowej. W badanej grupie model 

mieszany dotyczył większości przedsiębiorstw (9), w kolejnych (4) był deklarowany jako plan strategiczny na 

najbliższą przyszłość.  

Wybór strategii działania to również wypadkowa zaplecza technicznego, kompetencyjnego, oceny 

możliwości sprostania obsłudze kolejnych zleceń, przywiązania do pewnych wartości oraz terenu 

działania. Przykładowo, dla przedsiębiorstwa specjalizującego się w asyście transportu dzieci do szkół 

partnerem biznesowym jest Państwowa Komunikacja Samochodowa (PKS) jako najbardziej popularny,  
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a niejednokrotnie jedyny przewoźnik na danym obszarze. Spółdzielni prowadzącej stołówkę w lokalnej 

szkole podstawowej na terenach odległych od ośrodków miejskich wystarczała podpisana umowa  

z organem prowadzącym szkoły i poza jej technicznymi możliwościami jest poszerzenie oferty żywienia 

zbiorowego o oddalone placówki edukacyjne, szpitale czy ośrodki opieki. Wśród badanych reprezentowane 

były również firmy wielobranżowe świadczące między innymi usługi pralnicze, w którym jedna zdecydowała 

o dywersyfikacji klientów, obsługując hotele, gastronomię i zakłady opieki zdrowotnej, natomiast druga 

celowała w jeden typ klienta - noclegownie finansowane przez miasto. Podobną sytuację obserwujemy  

w firmie działającej w tzw. branży eventowej, gdzie stroną zamawiającą obsługę wydarzeń kulturalnych mógł 

być zarówno prywatny klub muzyczny, jak i władze samorządowe czy organizacje religijne.  

W badanych przedsiębiorstwach społecznych zatrudnione były osoby reintegrowane o różnorakim 

profilu: osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby z uzależnieniami. Rekrutowane 

osoby reintegrowane były absolwentami lub stażystami programów aktywizacji społecznej i zawodowej 

prowadzonych między innymi przez Centrum Integracji Społecznej lub pensjonariuszami schronisk  

i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności. Wielokrotnie powtarzane w wywiadach poczucie misji 

przedsiębiorstw społecznych realizowanej poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, również 

opierało się o politykę wsparcia zatrudnienia dla najbliższego otoczenia.  

„my mieszkamy w takim miejscu jakim mieszkamy, sami organizujemy sobie pracę, bo 

gdyby nie to, to byśmy musieli dojeżdżać minimum 20 km do pracy w jedną stronę. Więc 

tak naprawdę patrząc w tym kierunku integracja cały czas i myślę że my realizujemy to 

poprzez stworzenie przyjaznego miejsca pracy, do którego nie trzeba dojeżdżać, bo wszyscy 

mieszkamy w tej miejscowości”(R.12) 

Warto odnotować, że praktyczne działania ukierunkowane na społeczność lokalną sprzyjały ocieplaniu 

relacji z władzami i mieszkańcami, przyczyniając się do poprawy reputacji przedsiębiorstwa i pozwalając 

zaprezentować mu się z dobrej strony, jako podmiotu de facto realizującego społeczne cele statutowe, 

a nie działającego wyłącznie dla zysku. Inną kwestią, zasygnalizowaną w wypowiedziach badanych, są 

stereotypy dotyczące przedsiębiorstw społecznych, które zdaniem rozmówców sprawiały, że nie cieszą 

się one opinią solidnych i profesjonalnych, co potencjalnie mogło utrudniać powierzanie zadań i zleceń 

przy ogłaszanych zamówieniach publicznych.  

„Ostatnio przedsiębiorstwa się wypowiadały, jeden np. zajmuje się budową dróg i oni w 

ogóle nie mówią, że są przedsiębiorstwem społecznym, bo prostu traktuje się ich jako 

ułomków, którzy nie chcą pracować.” (R 17) 
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Podstawową formą zatrudnienia osób reintegrowanych było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

lub spółdzielczą umowę o pracę, niekiedy  zatrudniano na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, 

również w ramach zastępstwa. 

Najczęściej wymienianymi trudnościami, jakie stały przed przedsiębiorstwami były wyzwania 

generowane przez tzw. czynnik ludzki.  

„był problem z utrzymaniem pracowników że tak powiem. No rekrutacja, wiadomo w jakich 

grupach społecznych odbywa się i nie raz ten pracownik szanował tę prace, a nie raz po 2 

tygodniach on mi mówi, że on idzie z dnia na dzień, nie przejmowali się tym zbytnio”(R. 1) 

W ocenie respondentów trudności związane były ze znaczną rotacją kadr i problemami ze znalezieniem 

kierunkowo wykształconego personelu. Poziom wynagrodzenia również stanowił barierę rekrutacyjną, 

zwłaszcza w branżach opiekuńczych i gastronomii, gdzie stawki proponowane przez przedsiębiorstwa  

i spółdzielnie socjalne mijały się z oczekiwaniami kandydatów, odbiegając znacząco od stawek rynkowych.  

„Z powodu ilości miejsc pracy i rynku pracownika (…) My realizujemy zamówienia  

w ramach umów nisko marżowych i nie jesteśmy w stanie płacić takich wynagrodzeń 

pracownikom jak choćby restauracje”(R. 3)  

Często wskazywano również na trudności związane ze specyfiką zatrudnianych osób, potrzeby pogłębionej 

pracy reintegracyjnej, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami niekiedy wskazywano na problemy  

w utrzymaniu motywacji i koncentracji zatrudnionych na zadaniach pracowniczych i oddzieleniu ich od sfery 

prywatnej. W przypadku osób dotkniętych uzależnieniem, zdarzały się nawroty choroby.  

Zgłaszane były również problemy lokalowe, związane z koniecznością modernizacji i przystosowaniem, 

najczęściej dzierżawionej infrastruktury, by mogła stanowić użyteczne i spełniające wymogi miejsce 

pracy. W przypadku podmiotów prawnych będących w trakcie przekształcenia kłopotliwe okazało się 

pozyskanie wsparcia instytucjonalnego.  

„pozyskanie środków tzn. znalezienie sposobu na to, żeby przekształcić fundację na taką 

działającą. Bardzo dobrze, że ten program {środki z Europejskiego Funduszu Społecznego -

przyp. autora} wszedł gdy on miał rzeczywiście mieć realną szanse być skierowanym do takich 

podmiotów jak my-chodziło o wsparcie instytucjonalne. Myśmy nie mieli możliwości pozyskać 

środków na przekształcenie się i ustabilizowane, ponieważ nawet jak dostawaliśmy jakieś 

środki to nigdy nie mogliśmy ich przeznaczyć na działalność jako instytucji, nie mogliśmy sobie 

żadnego wynagrodzenia żadnej wypłaty, pracowaliśmy jako wolontariusze realizując masę 

rzeczy, nie mogliśmy opłacić czynszu, remontu czegokolwiek”(R. 2) 
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Obszarem wymagającym wysiłku było także pozyskiwanie zleceń oraz zyskanie rozpoznawalności na 

rynku, zwłaszcza w przypadku organizacji, które nie mogły bądź nie chciały uzależniać się od jednego 

typu klientów. Osobną kategorię stanowiły przeszkody w zdobywaniu finansowania na pokrycie 

kosztów inwestycji. Pozyskanie środków na rozwój działalności gospodarczej poprzez kredyt bankowy, 

w opinii respondentów stanowi trudność. Banki niechętnie udzielają kredytów i pożyczek 

przedsiębiorstwom społecznym, zwłaszcza nowopowstałym, wykazując wobec nich daleką 

podejrzliwość.  

„analityk na nas patrzy jak na instytucje do defraudowania pieniędzy. Tyle fundacji co 

powstają, później znikają, leasingi biorą, że my faktycznie mamy problem żeby być 

postrzeganym jako wiarygodny partner”(R.6) 

Krótki staż działalności (<12 miesięcy) i częsty brak udokumentowania efektów pracy, zdaniem 

respondentów, tworzą także bariery w powierzaniu przedsiębiorstwom zlecenia zadań w projektach  

i konkursach. Obawy związane z brakiem doświadczenia organizacji z krótką historią funkcjonowania  

w realiach rynkowych potencjalnie opóźnia proces ich profesjonalizacji i doskonalenia kompetencji. 

5.1.2. Sytuacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 

Pandemia znacząco wpłynęła na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych powodując 

zmniejszenie lub utratę zleceń.  

Szczególnie dotknięte ograniczeniami były przedsiębiorstwa świadczące usługi w branży edukacyjnej, 

gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej. 

Przedsiębiorstwa odnotowały w 2020 r. spadki przychodów o 30-100% w porównaniu do 2019 r. 

Wśród krótko i długookresowych skutków zidentyfikowano ryzyko dalszej pogarszania się kondycji finansowej, 

obniżania pensji i redukcji zespołów, a w ostateczności zamknięcie działalności. 

Zidentyfikowano pozytywne skutki kryzysu pandemicznego. Wśród najczęściej wymienianych pojawiły się 

m.in.: spadek wysokości czynszów, dający możliwość wynajęcia nieruchomości w atrakcyjnej cenie i lokalizacji, 

konsolidacja i rozwój kompetencyjny zespołów. 

 

Pierwsze zakażenia COVID-19 odnotowano w Polsce w marcu 2020 r. W celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się zakażeń rząd podjął decyzje skutkujące ograniczeniem mobilności, a w obszarze 

rynku pracy okresowym zawieszeniem działalności w niektórych branżach (np. związanych z kulturą, 

rozrywką i rekreacją, zakwaterowaniem i usługami turystycznymi). W niektórych branżach  
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przedsiębiorstwa doświadczyły zarówno negatywnych skutków pandemii, wiążących się ze zmniejszoną 

skalą popytu na usługi w okresie tzw. lockdown’u jak i pozytywnych, związanych z rosnącym popytem 

na usługi (np. informacja i komunikacja, budownictwo).  

5.1.2.1.  Skala prowadzonej działalności 

Badani wskazywali na przykłady ograniczeń, jakich doświadczyli w okresie ostatniego roku oraz ich skutki. 

Przykładowo, przeniesienie nauki szkolnej z trybu stacjonarnego w tryb zdalny, wpłynęło na możliwość 

działania przedsiębiorstw społecznych, które realizowały usługi społecznej wspierające edukację, w tym 

organizowały usługi transportowe dla dzieci, zapewniały usługi cateringowe w placówkach oświatowych. 

Okresowo zarządzane zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowo-wychowawczych, umożliwiające 

powrót do nauki stacjonarnej nie były wystarczająco długie by przedsiębiorstwa mogły nadrobić straty 

wynikające z przestoju. 

„Pandemia wpłynęła zarówno na nasze usługi, zamknięcie branży jak i zamkniecie tych 

podmiotów, które z nami współpracują, które korzystają z naszych usług, czyli przedszkola, 

szkoły, żłobki, właściwie ciągle zamiast 100% realizowaliśmy 20% usług przez półtora czy 

prawie 2 miesiące” (R. 3) 

Wśród badanych podmiotów były przedsiębiorstwa świadczące usługi porządkowe dla biur. W okresie 

przeniesieniu pracy w tryb on-line, usługi te również zostały zawieszone. Biorąca udział w badaniu 

spółdzielnia po około 3 miesiącach mogła powrócić do świadczenia swoich usług, jednak w okrojonym 

wymiarze, co wpłynęło na dalsze pogarszanie się sytuacji finansowej. Konieczność zakupu coraz 

droższych środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących, niezbędnych do pracy, spowodowała 

wzrost kosztów prowadzenia działalności przy ograniczonych dochodach. W ocenie respondentki, 

spółdzielnia doświadczyła około 40% spadku przychodów w 2020 roku.  

„wszystkie biura poszły na pracę zdalną i myśmy straciły pracę (…) po jakichś 2 miesiącach, 

że będziemy świadczyć usługi, ale z dużo mniejszą częstotliwością. Jak byłyśmy w biurze  

3 razy w tygodniu, to teraz chcieli raz na miesiąc, albo np. raz na 2 miesiące”(R.13) 

Odpływ zamówień rzędu 60-70% dotyczył również przedsiębiorstwa świadczącego usługi pralnicze, na rzecz 

hoteli i restauracji. W badanym przedsiębiorstwie działającym w branży turystycznej, pandemia 

spowodowała 100% spadek sprzedaży wycieczek, a dodatkowych problemów przysporzyły roszczenia 

klientów z tytułu zwrotu kosztów niezrealizowanych wyjazdów. Zawieszenie organizacji imprez kulturalnych 

ograniczyło również działalność i możliwość generowania przychodów badanym przedsiębiorstwom 

specjalizującym się w obsłudze technicznej takich wydarzeń. W przypadku klubokawiarni specjalizującej się  
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w organizowaniu imprez i rozrywki dla dzieci tzw. lockdown spowodował konieczność odwołania 

zaplanowanych na kolejne 3 miesiące wydarzeń.  

5.1.2.2. Skutki finansowe pandemii COVID-19 

Przymus skierowania przez samorządy lokalne środków finansowych na walkę z pandemią zrewidował plany 

inwestycyjne samorządów. W opinii badanych przedsiębiorców społecznych realizujących kontrakty zlecane 

przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatki na zamówienia publiczne nie wpisujące się w program 

zwalczania Covid-19 zredukowano do minimum, a kontynuacja dotychczasowych zleceń stała się niepewna 

lub niemożliwa. Ta sytuacja była szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorstw dla których jedynym 

kontrahentem były instytucje publiczne.  

„Generalnie, zmniejszyła się ilość zleceń z urzędu gminy. Dlatego, że urząd gminy też miał 

takie zalecenia, aby część środków przeznaczać na walkę z pandemią. I tam trzeba było 

wstrzymać albo ograniczyć część inwestycji”(R. 8) 

W perspektywie krótkoterminowej skutki finansowe to głównie spadki przychodu rzędu 30‒100%  

w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, tj. w odniesieniu do 2019 roku9. Odnotowano zmniejszenie 

zarówno liczby klientów, jak i wielkości zamówień. W przypadku jednej z firm cateringowych liczba 

dowożonych posiłków spadła ze 190 do 60 dziennie. W innym przedsiębiorstwie społecznym, również  

z branży gastronomicznej, poziom zamówień obniżył się o 80%. Ograniczone przychody skutkowały 

chwilową utratą płynności finansowej.  

„ponieważ płatnikiem dla mnie w którymś momencie stało się tylko miasto, ja wystawiając 

fakturę dla miasta, powiedzmy 21 dniowy termin płatności, gdzieś po prostu zacząłem 

mieć problem z płynnością. Wzięliśmy też taką pożyczkę płynnościową, żeby to usprawnić  

i płacić też dostawcom cały czas.”(R.10)  

Dwukrotnie sygnalizowano, że dodatkowym problemem była konieczność obciążenia przedsiębiorstwa 

zadłużeniem w instytucjach kredytowych (o niskiej stopie oprocentowania). Przedsiębiorstwo z sektora 

edukacji i kultury zaciągnęło pożyczkę finansującą bieżące koszty pracownicze (pensje, składki ZUS)  

w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO). Spółdzielnia  

z branży gastronomicznej, potrzebowała wsparcia pożyczki płynnościowej na uregulowanie zobowiązań 

wobec kontrahentów. 

                                                 
9 Wśród próby znalazł się jeden stołeczny wyjątek z branży gastronomicznej, notujący wzrost dochodów o 100% 
w zestawieniu lat 2019-2020 i dalszą prognozą wzrostową.  
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W efekcie trudnej sytuacji finansowej i braku możliwości jej poprawy, jedno z badanych przedsiębiorstw  

z branży opiekuńczej zdecydowało o zakończeniu działalności. W innych dwóch przedsiębiorstwach 

podjęto decyzję o czasowej rezygnacji z prowadzenia usług w jednej z branż (gastronomia) lub zamknięcia 

placówek w innych miastach. 

Spośród badanej próby, 6 przedsiębiorstw wskazało na konieczność odroczenia planów rozwojowych 

na niesprecyzowaną przyszłość. Plany te dotyczyły wprowadzenia usług stacjonarnych lub otworzenia 

nowych oddziałów i poszerzania oferty produkcyjnej. Natomiast planowane szkolenia pracownicze, jeśli 

zachodziła potrzeba lub otrzymano się na nie dotacje, były realizowane w formie zdalnej lub  

w siedzibie firmy. W przypadku 3 przedsiębiorstw pandemia wymusiła rezygnacje ze szkoleń.  

Wśród długookresowych skutków finansowych badani wskazywali na ryzyko dalszej destabilizacji  

i pogarszania się kondycji finansowej, obniżania pensji i redukcji zespołów, a w ostateczności 

zamknięcie działalności. Przedsiębiorstwa działające w branżach, które były „zamykane” jako pierwsze  

i „odmrażane” jako ostatnie (zakwaterowanie i usługi gastronomiczne; kultura, rozrywka i rekreacja),  

w dłuższym horyzoncie czasowym zgłaszały obawy związane z naborem pracowników. Ich zdaniem, 

pracownicy nie będą skłonni pracować w sektorach o dużej skali niepewności jakim jest np. 

wyspecjalizowana obsługa techniczna masowych imprez.  

„No to te osoby, które były wartościowe, już nie wrócą do tej branży, bo się boją 

zamknięcia”(R. 16) 

Badani wskazywali, że nieskrępowana obostrzeniami, przewidywalna przestrzeń do działania, jest 

warunkiem powrotu do względnej równowagi. Natomiast restrykcje i ograniczenia jednoznacznie 

zostały uznane za czynniki hamujące i utrudniające poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw. 

Złożoność rzeczywistości, jej dynamika i zmienność, utrudniała respondentom prognozy i wielokrotnie 

sugerowano, że długoterminowa i ostateczna ocena skutków pandemii na kondycję finansową 

przedsiębiorstw pozostaje niewiadomą.  

„Ja staram się tak zarządzać tymi finansami, że do tego 2022 jakoś dociągnąć. Wszystko 

zależy od tego jak ruszy sprzedaż. Czy będą dalej zakazy wyjazdów zagranicznych, od tego 

głównie to zależy. Czy będą dalej obostrzenia czy będą kwarantanny po powrotach, bo to 

wszystko ludzi wstrzymuje. Jak to wróci do sytuacji sprzed pandemii to będzie ok, ale to 

jest wróżenie z fusów”(R. 19) 

Odczuwalne efekty kryzysu były zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich branż reprezentowanych  

w badaniu, jednak wielu z nich oparło się jednoznacznie negatywnej ocenie wpływu pandemii.  
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Respondenci dostrzegali bowiem pewne korzyści płynące z kryzysu. Wśród najczęściej wymienianych 

pojawiły się: 

 spadek wysokości czynszów, dający możliwość wynajęcia nieruchomości na siedzibę instytucji 

na wolnym rynku w atrakcyjnej cenie i lokalizacji; 

 zmniejszenie konkurencji na rynku usług, wzmocnienie własnej pozycji; 

 konsolidacja zespołów w przedsiębiorstwach społecznych, weryfikacja pracy zespołowej  

i pracowniczej lojalności, gotowości do wykonywania w zastępstwie dodatkowej pracy lub 

przejmowanych obowiązków współpracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych 

bądź opiekuńczych, satysfakcja ze sprostania problemom generowanym przez nowe okoliczności,  

w tym wymóg reorganizacji miejsc i sposobu pracy narzuconych przez reżim sanitarny (np. 

gastronomia, budownictwo); 

 nabycie nowych umiejętności, przystosowanie do kolejnych ról i zadań, szybkość i elastyczności 

w reagowaniu na popyt (np. poszerzenia serwisu sprzątającego o dezynfekcje, obsługę 

techniczną realizacji dźwięku o transmisje internetowe, robienie teledysków audio-video); 

 rozwinięcie wachlarza proponowanych usług i towarów (np. produkcja gotowych dań). 

Większość respondentów/ek deklarowała pozostawienie poszerzonej oferty o kolejne opcje 

także po ustaniu pandemii;  

 uświadomienie konieczności dywersyfikacji klientów i uniezależnienie się od jednego typu 

zamówień (np. płynących od podmiotów instytucjonalnych); 

 wykorzystanie czasu pandemicznego zamknięcia na podsumowanie dotychczasowego kierunku 

działań oraz szkicowanie wstępnych planów dotyczących nowych kierunków rozwoju.  

 finalizacja zaległych i zawsze odraczanych zadań porządkowych, inwentaryzacyjnych i 

konserwacyjnych; 

 tryb pracy zdalnej w jakiej funkcjonowały urzędy administracyjne, umożliwiający elektroniczną 

komunikację, pozwalał na zaoszczędzenie czasu. 

5.1.3. Zatrudnienie w okresie pandemii 

Konsekwencje ograniczeń w sferze funkcjonowania gospodarczego niosły ryzyko okresowego zawieszenia 

działalności i pogorszenia kondycji finansowej, która miała wpływ na zatrudnienie (np. ograniczenie etatów).  
 
Większość badanych przedsiębiorstw społecznych, bez względu na formułę prawną funkcjonowania, starała się 

uniknąć redukcji personelu. 
  
Trwałości zatrudnienia osób reintegrowanych sprzyjały realizacja umów obligujących do utrzymania 

zatrudnienia oraz ukierunkowanie na ideę i cele statutowe organizacji. 
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Wśród badanych przedsiębiorstw społecznych, liczba zatrudnionych pracowników reintegrowanych 

przed pandemią oscylowała między 2 a 35 osób, co stanowiło od 30 do 100% kadry, wyłączając 

personel zarządzający. W trzech przypadkach (branża budowlana, turystyka i rekreacja) respondenci  

w trakcie wywiadów mieli problemy z dokładnym oszacowaniem udziału pracowników reintegrowanych  

w stosunku do całego personelu lub liczebnością personelu w ogóle. W okresie przeprowadzonych badań  

w 7 przedsiębiorstwach społecznych zanotowano wzrost zatrudnienia (branża budowlana, turystyka  

i rekreacja, edukacja i kultura, gastronomia). W pytaniu o profil zatrudnionych, w 5 przypadkach 

potwierdzono, że nowymi pracownikami były osoby reintegrowane. W przypadku jednego 

przedsiębiorstwa wskazano na dotację PRFON otrzymaną na utworzenie 10 nowych miejsc pracy  

w związku z pozyskanym kontraktem, co w przeliczeniu oznaczało 50% kadry pracowniczej (wyłączając 

personel zarządzający) w 100% złożonej z osób zagrożonych wykluczeniem. W kolejnym przedsiębiorstwie 

otrzymano dotację z Funduszy Europejskich na zatrudnienie 3 pracowników reintegrowanych, co 

stanowiło 30% całej kadry złożonej w 90% z personelu reintegrowanego. 

Orientacja na wartości bliskie koncepcjom społecznej odpowiedzialności biznesu, przybierała formułę 

działań ochronnych dla tych pracowników, których wiek mógłby być przeszkodą w znalezieniu pracy na 

regularnym rynku, a misją przedsiębiorstwa było doprowadzenie zatrudnionych do emerytury. Z drugiej 

strony, respondenci zdawali się pozostawać wrażliwi na sytuację osób wykluczonych, biorąc pod uwagę 

ich szanse na zatrudnienie w okresie pandemii Covid-19. Mieli też świadomości dużego znaczenia 

stałych umów o pracę i dochodów dla procesów reintegracji zawodowej i społecznej.  

„Pierwszy sukces, że są na umowę o pracę. W tej chwili mamy strukturę zatrudnienia, 

większość osób zatrudnionych o umowę o pracę. Zależy nam, żeby utrzymywać tych 

pracowników, żeby mieli poczucie takiej stabilności i sensowności, bo dla wielu ta praca 

stała się gdzieś tam sensem życia, szczególnie dla osób które wyszły już z bezdomności”(R. 10) 

Celem było utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia, a przypadku wygasania umów uzupełniano 

powstałe wakaty kolejnymi zrekrutowanymi pracownikami..  

5.1.3.1. Reorganizacja pracy w przedsiębiorstwach 

Z uwagi na potrzebę dostosowania się do ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią oraz 

konieczność ograniczenia kosztów, badane przedsiębiorstwa społeczne wdrażały działania 

zorientowane na reorganizację pracy.  

Stosowane strategie reorganizacji były różne i adekwatne do wymogów pracy w warunkach pandemii, 

możliwości wdrożenia nowych zasad pracy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Obejmowały  
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wprowadzenie nowych zasad sanitarnych (maseczki, higiena rąk, utrzymywanie dystansu), pracę 

zmianową służącą nienarażaniu się na fizyczny kontakt (zwłaszcza kadry kierowniczej), wprowadzenie 

telepracy lub ordynowaniu ściśle wyznaczonych pór i terminów na odbiór dokumentów i materiałów 

do realizacji bieżących zadań.  

Tryb pracy zdalnej nie zawsze mógł być wprowadzony. Na ten model w szerszym zakresie mogły sobie 

pozwolić jedynie przedsiębiorstwa świadczące usługi dla innych firm lub klientów indywidualnych 

(księgowość i rachunki, oferty turystyczne, prace manualne). Pozostałe przedsiębiorstwa, o ile nie 

działały w branży „zamkniętej” z powodów pandemicznych, albo próbowały funkcjonować w systemie 

hybrydowym, albo były zmuszone do przeorganizowania modelu pracy i dostosowania do wymogów 

reżimu sanitarnego.  

„reżim sanitarny, dezynfekcję pojemników, w których obiady były wożone, maseczki  

w kuchni, dezynfekcje rąk, to wszystko, wszystko takie. Ale muszę powiedzieć, że oni bardzo 

spokojnie do tego podeszli i myśmy zrobili odgrodzenie tej kuchni i generalnie, ten reżim 

był przestrzegany, ale oni tak w panikę nie wpadali (…) Były takie przedsiębiorstwa 

społeczne gdzie niepełnosprawni powiedzieli, że oni się boją i nie przyjdą do pracy i nie 

przyszyli”(R. 17) 

Bolączką zgłaszaną przez respondentów była wyraźna niechęć pracowników do powrotu do trybu pracy 

stacjonarnej. Problem dotyczył zwłaszcza osób reintegrowanych z niepełnosprawnościami i miał swoje 

źródło w strachu pracownika przed zakażeniem. Inną przyczyną było przyzwyczajenie pracowników do 

zdalnej formuły i brak woli powrotu do pracy stacjonarnej.  

„Dopiero gdy z racy zdalnej trzeba było przejść do biura i ta dwójka pracowników zaczęła 

robić jakieś problemy, że wolą dalej siedzieć w domu”(R.20) 

W większości badanych przedsiębiorstw społecznych przymusowe kwarantanny i izolacje związane z 

zachorowaniem wśród personelu na Covid-19 nie przyczyniły się do znacznej dezorganizacji pracy, a w 

1 przypadku przypadły na okres przestojów w świadczeniu usług. 

Pracodawcy mieli wiedzę o zachorowaniu pracowników na Covid-19. W 8 przedsiębiorstwach nie było 

zwolnień lekarskich związanych z zachorowaniem pracowników na Covid-19. W 6 przypadkach podano 

konkretną liczbę zwolnień lekarskich (od 1 do 4) a w pozostałych 3 posługiwano się ogólnymi 

szacunkami „80%”, „większość” „może 1/10”. W 1 przedsiębiorstwie wskazano, że poważne 

konsekwencje zdrowotne wynikające z zachorowania na Covid-19 zmusiły pracownicę do rezygnacji  

z pracy.  
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5.1.3.2. Postawy pracowników 

W ocenie respondentów trudno wskazać grupy pracowników (kadra zarządzająca, personel 

reintegrowany, personel regularny), które bardziej niż inne odczuły negatywne skutki pandemii Covid-

19. Efekty kryzysu, w jego praktycznych i finansowych wymiarach, dotknęły każdy szczebel pracowniczy, 

od personelu zarządczego po szeregową kadrę.  

„my jako personel zarządczy tak samo pracujemy z resztą pracowników przy realizacjach, 

tak że generalnie wszyscy zostali w jakiś sposób dotknięci tą sytuacją, a szczerze mówiąc, 

te osoby, które nie są personelem technicznym typowo, tylko które już są specjalistami jak 

realizatorzy dźwięku, realizatorzy oświetlenia, ze względu na to, że zamiast zajmować się 

tym czym się zajmują, muszą brać udział w pracach konserwacyjnych czy naprawczych, 

czyli rzeczach, które może nie do końca chcieliby robić” (R. 9) 

Z badanych przedsiębiorstw, 10 przyznało, że w ich ocenie potrzeby pracowników reintegrowanych nie 

uległy zmianie, nie zauważono zmiany postaw wśród pracownic i pracowników reintegrowanych. Druga 

grupa, 12 przedsiębiorstw wskazywała na polaryzacje postaw kadry. Sytuacja pandemiczna i jej 

negatywne następstwa, chociażby w obliczu poczucia zagrożenia utrzymania miejsca pracy, miała 

mobilizować zespoły i poszczególne jednostki do zwiększonego zaangażowania w zadania pracownicze, 

zwłaszcza gdy w relatywnie krótkiej perspektywie pojawiała się data zakończenia umowy o świadczenie 

pracy. Kryzysowa rzeczywistość zaowocowała też pozytywną zmianą w odkrywaniu własnej sprawczości 

i roli w strukturze firmy, skonsolidowała zespoły, pozwalając na mocniejszą identyfikację z miejscem 

pracy. Czynnikami warunkującymi zmiany postaw mogły być nowe zadania i wyzwania wychodzące 

poza zakres rutynowych obowiązków pracowniczych. Ponadto obserwacja doświadczenia utraty pracy 

w branży bądź otoczeniu mogły sprzyjać zwiększeniu motywacji i zaangażowania personelu. 

„byliśmy zaskoczeni bośmy testowali, jak te osoby się np. przebranżowią? Oni nie kręcili, że 

się zarażą tylko oni widzieli, że tam po prostu zarobią, sprawdzą jako pracownik który 

może dochód przynosić”(R.17) 

Okres zmiany trybu pracy tj. przejście na tryb zdalny pokazał, że dla części pracowników 

reintegrowanych (dotyczy to głównie osób z niepełnosprawnościami) praca stanowi nie tylko sposób na 

odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem i jego stabilizacji, podmiotowości i godności, ale bywa 

również rodzajem azylu, bezpiecznej przestrzeni, w której można odpocząć od przemocy fizycznej lub/i 

psychicznej doświadczanej we własnych domach.  
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„większość pracowników chciała tutaj do pracy przychodzić. Tak jak powiedziałem, 

większość osób niepełnosprawnych która nie miała szans podjęcia pracy na otwartym 

rynku i jak zaczęli u nas pracować, to jak widziałem w ZAZ, to jakby złapali przysłowiowego 

Boga za nogi. Siedzenie w domu i nic nierobienie to była dla nich jak dosłownie kara, 

Dodatkowo większość osób ma też tam problemy rodzinne w domu, więc przyjście tutaj to 

jest dla nich tak naprawdę oaza spokoju w porównaniu do, jaką mają sytuację  

w domu”(R.4) 

Z drugiej strony, badani wskazywali na zachowania pracowników zorientowane na marginalizację 

znaczenia pracy i skupienie się na trosce o własne zdrowie. Takie zachowania obserwowane były 

głównie wśród osób z niepełnosprawnościami.  

„mam kilka osób, nie wiem na początku była taka straszna panika, nie wiedzieliśmy jak 

będziemy chorować i mam osoby np. jedna ma stwardnienie rozsiane i bała się czy jej to za 

bardzo, nie wiem, czy będzie rozwój jej choroby. Potem były osoby, jedna osoba była po 

operacji serca też ze stopniem niepełnosprawności i też się bała, że albo się zarazi i to też 

wpłynie na przebieg jej choroby. I tu był największy problem, że niektórzy w ogóle bali się 

chodzić do pracy, poszli na chorobowe na kilka miesięcy i byli w domu, nie chcieli wracać, 

bo się bali. ”(R. 3) 

W tych przypadkach, pracownicy preferowali pracę zdalną minimalizującą ryzyko kontaktu z wirusem.  

U osób cierpiących na depresję i stany lękowe, pandemia niejednokrotnie nasiliła objawy, a ograniczenie 

interwencji medycznych do teleporad, pozbawienie możliwości bezpośredniej konsultacji lekarskiej, nie 

pomagało w neutralizowaniu i tonizowaniu stanów niepokoju. 

„siedzenie w pracy ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników i nas samych było, 

i jeszcze przez to że ruch turystyczny zamarł, było bezcelowe. Nasi pracownicy się bali 

przychodzić do pracy, myśmy troszeczkę jako kadra zarządzająca na początku 

próbowaliśmy jeszcze sami o to walczyć, ale to się mijało z celem, bo nie było ludzi, to było 

takie depresyjne siedzenie w pracy, czekanie na coś co się w ogóle nie zdarzy, więc 

fatalnie”(R. 19) 

Niejednokrotnie współpracownicy czasowo przejmowali obowiązki swoich koleżanek i kolegów, 

zastępując ich w czasie nieobecności, nawet realizując pracę w tzw. nadgodzinach. W ocenie 

respondentów zaistniałe okoliczności zmiany zakresu obowiązków nie powodowały konfliktów. 

Pracownicy akceptowali i rozumieli potrzebę czasowego zastępstwa w pracy lub zwiększonego wymiaru  
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zadań. W dwóch przedsiębiorstwach, nieobecności związane z opieką nad dziećmi wymusiły 

zorganizowanie zastępstwa, w tym w jednym konieczne było zatrudnienie kolejnych osób na 

dodatkowe etaty.  

„Utrudniało to trochę, ale tak się każdy starał, wiedział jaka jest sytuacja, była dobra 

atmosfera w biurze i starał się pomagać pomimo tego, że na tej kwarantannie był to 

telefon od klienta tam odbierali, nie. Utrudniało to, ale nie, że tak powiem, demolowało 

działalność”(R. 1) 

Zwolnienia lekarskie z powodów innych niż Covid-19 wynikały głównie z problemów psychicznych, którym  

w ocenie respondentów, sprzyjało zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Bywało, że niepandemiczne 

zwolnienie lekarskie przedłużane było do granic ustawowych możliwości, a pracownicy nie powracali po tym 

czasie na swoje stanowiska. Badani przedsiębiorcy, z niewielkimi wyjątkami znajomości prawdziwych 

przyczyn, często łączyli ten fakt z nowymi, z punktu widzenia pracowników niekorzystnymi warunkami pracy, 

z obniżonym etatem i zredukowaną pensją.  

Pracodawcom zaledwie połowicznie były znane losy byłych pracowników, w tym osób reintegrowanych. 

Z zebranych w trakcie badań informacji wynika, że osoby, które nie zdecydowały się na powrót do pracy 

lub którym nie przedłużono kontraktów znalazły zatrudnienie, uzyskały świadczenia rentowe lub zasiłki 

z pomocy społecznej.  

5.1.4. Relacje przedsiębiorstw społecznych z JST w okresie pandemii  

Pandemia nie zmieniła zastanych modeli relacji przedsiębiorstw społecznych z jednostkami samorządu 

terytorialnego. Bliskie i partnerskie stosunki zostały podtrzymane. W przypadkach, w których samorządy nie 

wykazywały woli współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi lub pozostawały w stosunkach obojętnych 

pandemia nie wpłynęła na zmianę tych stosunków. 

Jednocześnie wielokrotnie wskazywano na zbyt mały zakres wykorzystania klauzul społecznych przez jednostki 

samorządowe. 

 

Opinie na temat współpracy badanych przedsiębiorstw społecznych z jednostkami samorządu 

terytorialnego rozkładają się różnorako i w dużej mierze są kształtowane przez pryzmat 

przedpandemicznych doświadczeń. Relacje budowane jeszcze przed wystąpieniem epidemii najczęściej 

określane były mianem „dobrych” lub „bardzo dobrych” i pozostawały takimi także w trakcie zagrożenia 

epidemicznego, a niekiedy okres pandemii wręcz sprzyjał zacieśnianiu więzi. Przedsiębiorstwa opierające 

swoją działalność w znaczącym stopniu na umowach z jednostkami samorządów lokalnych, o wiele częściej 

były skłonne uznawać te relacje za satysfakcjonujące.  
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„Naszym głównym zleceniodawcą jest urząd gminy, umowy które podpisywaliśmy 

obejmowały dłuższy okres czasu i były z góry wiadome, więc gdzieś tam pozwalały 

zaplanować pewne wydatki. To jakby najważniejszy taki czynnik. Mamy stałego 

zleceniodawcę, jest to zleceniodawca stabilny, wiarygodny. Umowy były zawiązywane 

przeważnie w formie przetargów, już na dłuższe okresy czasu, z wiadomą kwotą, która 

pozwalała na planowanie z góry wydatków”(R. 8)  

Ze zleceń i kontraktów z sektorem publicznym najczęściej korzystały przedsiębiorstwa działające  

w sektorze budowlanym, prowadzące działalność usługową (usługi drukarskie, transportowe, 

kulturalno-edukacyjne, związane z obsługą widowisk i masowych imprez) gastronomiczną i ‒ częściowo 

– realizujące usługi opiekuńcze. W dwóch ostatnich przypadkach współpracę nawiązywano z gminnym 

lub miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, domem pomocy społecznej, zakładem opieki zdrowotnej, 

w tym szpitalem i hospicjami, schroniskami i noclegowniami a także placówkami oświatowymi  

i przedszkolami. Poza zamówieniami pielęgnacyjno-opiekuńczymi, cateringowymi, pralniczymi  

i remontowo -konserwacyjnymi, przedsiębiorstwa realizowały również zamówienia na wydawanie  

i kolportaż lokalnych gazet, animację i edukację, realizację dźwięku i światła podczas koncertów  

i wydarzeń artystycznych organizowanych przez np. gminę.  

„nie można tu mówić o jakiś zmianach, nie mieliśmy tam jakiś specjalnych relacji. No tak 

jak mówię, samorządy nie uznają klauzul społecznych i trudno mówić o jakimś tym... wie 

Pani, my robimy jako podwykonawca, jakaś tam większa firma ma większy kapitał i wtedy 

nas po prostu bierze. Bo to też się często wiąże z wadium i takie rzeczy”(R. 11) 

W przypadkach, w których samorządy nie wykazywały woli współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi lub pozostawały w stosunkach obojętnych (ujmowanych w wywiadach pod kategorią 

„brak relacji” lub „neutralne”) lub złych (opisywanych przez respondentów jako „fatalne”) pandemia 

nie wpłynęła na poprawę relacji lub wręcz pogłębiła niechęć.  

„Myślę że zostały na tym samym neutralnym gruncie co do tej pory. Jedyne co było to 

jedna reklama wspominająca, że gdzieś jesteśmy i fajnie byłoby przyjść i zamówić, żeby 

nam pomóc na tej zasadzie ale to była jednorazowa sytuacja”(R. 18) 

Badania wydobyły dwa bardzo istotne aspekty nawiązywania współpracy z samorządem terytorialnym. 

Po pierwsze, część badanych negatywne odczucia dotyczące braku współpracy odnosiła do swojej 

macierzystej gminy, podczas gdy z sukcesem realizowała kontrakty z gminami sąsiednimi, a nawet 

znacznie oddalonymi od miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. 
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„Jeśli ktoś dobrze działa, stara się bardzo, ma milion pomysłów albo nie wiem co jeszcze to 

czemu nie korzystać. I cudowne jest to, że korzystają ościenne gminy. Mnie się z takimi 

dwiema gminami fantastycznie współpracuje (...) nam się dobrze współpracowało, to już 

nie jest nasz powiat, ale bliska gdzieś gmina.”(R. 14) 

Po drugie, w subiektywnym odczuciu respondentów, pomimo starań, ich działalność pozostaje dla 

władz samorządowych mało istotna i często niedoceniana, co ma odzwierciedlenie w niedostatecznym 

lub wręcz braku zlecania usług społecznych i kontraktów. 

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego, zdaniem badanych, nie są skore do stosowania klauzul 

społecznych przy zamówieniach publicznych, a jeśli już, to czynią to w ograniczonym zakresie. Słowem mają 

do dyspozycji narzędzia i instrumenty wsparcia ekonomii społecznej, ale sięgają po nie niechętnie.  

„Fajnie by było, gdyby była jakaś klauzula społeczna, to bardzo, bo ja uważam, że jesteśmy 

wykwalifikowaną kadrą teraz, jak na tę chwilę, a klauzula społeczna jest, ale ona nie 

działa. Nikt nie chce jej zamieszczać, bo każdy się boi, że przyjdą jacyś ludzie typowo bez 

kwalifikacji, ale klauzula społeczna mogłaby być połączona z referencjami tak jak my 

mamy i wtedy moglibyśmy też więcej osób zatrudniać”(R. 11) 

Stosowanie klauzul społecznych, zdaniem badanych, nie tylko przynosiłoby praktyczne korzyści płynące 

ze stosowania instrumentu wspierającego podmioty ekonomii społecznej i możliwości pozyskania 

nowych kontraktów, ułatwiając planowanie harmonogramów pracy i budżetów, ale zarazem 

stanowiłoby przyczynek do zmiany negatywnych stereotypów dotyczących reintegrowanych 

pracowników. System referencji połączony z portfolio przedsiębiorstwa społecznego, udokumentowanymi 

realizacjami dotychczasowo zrealizowanych usług, zdaniem badanych, sprzyjałby podnoszeniu 

wiarygodności i rzetelności firmy, czyniąc z niej markę. Dla podmiotów wchodzących na rynek usług, 

powierzanie zleceń przez gminy to szansa na kompletowanie dokumentacji i nabywania kompetencji 

owocujących dalszą profesjonalizacją i ugruntowaniem pozycji rynkowej  

Inna rzecz, że oceny funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych przez władze lokalne to kwestia 

indywidualna i w niektórych badanych lokalizacjach wskazywano, że samorządy doceniają korzyści i 

pożytki płynące z aktywności PES dla lokalnej społeczności .  

„mamy tutaj wpływ na lokalną społeczność Mamy agroturystykę, która w bardzo szybkim 

tempie się zmienia, ludzie to widzą, gdzieś pojedyncze osoby są zatrudnione, mają prace, 

no jesteśmy tutaj widoczni”(R. 5) 
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 Stosunkowo często zgłaszanym problemem była kwestia użyczania infrastruktury. Zdaniem 

respondentów, część samorządów niechętnie wynajmuje lub oddaje podmiotom ekonomii społecznej, 

w tym przedsiębiorstwom społecznym, w dzierżawę budynki i pomieszczenia należących do gminy czy 

powiatu. Badani sygnalizowali problem sześciokrotnie, argumentując, że ich zdaniem taka transakcja 

obopólnie by procentowała, gdyż wynajmowane lokale często są w złym stanie technicznym,  

a obowiązek ich remontu, renowacji i przystosowania spoczywa na barkach najemcy.  

„Wyobrażałam sobie, że jest taka spółdzielnia socjalna, która ma za zadanie, jej głównym 

celem jest reintegracja to może my też, może nie z okazałego budynku, tam 2000 m2,  

z nieco mniejszych pomieszczeń i też może byśmy przez pierwsze lata nie płacili, ale byłoby 

to użyczone, ale za to próbowalibyśmy go wyremontować. My znajdowalibyśmy się  

w jednym miejscu i nie bylibyśmy zależni od prywatnych przedsiębiorców i myśleć czy nam 

będą podnosić czynsz czy nam nie będą podnosić.”(R. 15) 

Jednocześnie, w badanych lokalizacjach zdarzały się przypadki satysfakcjonującej i długoletniej 

współpracy w zakresie użyczania budynków i pomieszczeń, niewątpliwie z obustronnym pożytkiem.  

Z infrastruktury należącej do samorządów lokalnych korzystało w sumie 6 przedsiębiorstw społecznych, 

w tym 1 przedsiębiorstwo jest trwale zwolnione z podatku i czynszu, a 1 przedsiębiorstwo uzyskało 

zwolnienie z czynszu w okresie pandemii. 

„Tutaj mamy taką wieloletnią współpracę, w przypadku, ponieważ fundacja zrealizowała  

w 2007 roku razem z samorządem taki duży projekt rewitalizacyjny na wiele milionów 

złotych na odbudowanie infrastruktury po dużej bazie [nazwa firmy] i wszystko co teraz 

robimy jest konsekwencją tego projektu. W ramach tego projektu został zrewitalizowany 

obszar na którym mieści się nasze przedsiębiorstwo społeczne i miasto nie pobiera od nas 

podatku od nieruchomości i czynszu. To jest taki element współpracy finansowej 

wynikającej z tej pierwotnej umowy i podtrzymywany w kolejnych umowach z racji tego, co 

fundacja na tym terenie robi. Ponadto, miasto wsparło finansowo fundację na początku 

2020 roku w remoncie dachów”(R. 6) 

Zdania respondentów dotyczące zapotrzebowania na świadczenia przez przedsiębiorstwa społeczne 

usług społecznych w czasie pandemii były zróżnicowane i zależne zarówno od obszaru działania, jak  

i typu prowadzonej działalności. Według informacji pozyskanych z obszaru województwa 

mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zapotrzebowanie na usługi społeczne znacznie wzrosło, 

natomiast respondenci z innych województw albo nie zanotowali zmian albo nie dysponowali  
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wystarczającą wiedzą na ten temat. Najlepsze rozeznanie charakteryzowało przedsiębiorstwa 

świadczące usługi na potrzeby gmin i które z racji obszaru działalności i typu branży, pozostawały  

w ścisłej współpracy: 

„Znacząco, tak jak powiedziałem te 60 osób które mieliśmy przed pandemią do tych 250, 

czyli to jest wzrost. No pandemia jednak spowodowała, że sporo osób, nowych osób 

znalazło się, po prostu potrzebowało wsparcia opieki społecznej ”(R. 10)  

5.1.5. Korzystanie z Tarczy antykryzysowej i innych mechanizmów wsparcia 

Objęte badaniem podmioty korzystały z oferowanych form wsparcia w okresie pandemii. Instrumentem 

najczęściej wykorzystanym było zwolnienie ze składek ZUS. Ten instrument był wysoko oceniony przez 

przedsiębiorców społecznych i jednocześnie był najczęściej wskazywanym instrumentem, do ponownego 

wykorzystania w przypadku wystąpienia kolejnych fal pandemii. 

 
Kolejnym najpopularniejszym rozwiązaniem była bezzwrotna pożyczka udzielana jednorazowo w wysokości do 

5000 zł, którą przedsiębiorcy mogli pozyskać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalność 

gospodarczej z urzędu pracy. Instrument oceniany był dobrze, jednak wątpliwości budziła jego niska kwota 

oraz fakt, że wsparcie miało charakter jednorazowy.  

 
Część podmiotów skorzystała również z mechanizmu zakupowego OWES w zakresie zamawiania usług: 

 cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej 

sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 i osobom wymagającym wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, 

 dezynfekcyjnych świadczonych przez PES i PS, 

 cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby służby zdrowia, 

 edukacyjnych dla dzieci i młodzież świadczoną przez PES, 

 animacyjnych dla dzieci świadczoną przez PES, 

 transmisji z warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowaną przez PES, 

 pralniczych świadczonych przez PES i PS na potrzeby służby zdrowia i placówek opiekuńczych. 

Mechanizm zakupowy OWES wdrażały również w zakresie zakupu: 

 produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (maseczki ochronne) i przekazywanie ich 

nieodpłatnie mieszkańcom gminy, 

 środków higienicznych (dezynfekcyjnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia 

oraz placówkom opieki całodobowej. 

Zamówienia na świadczone usługi, choć do pewnego stopnia ratowały budżety przedsiębiorstw społecznych w 

okresie przestoju nie były wystarczające dla utrzymania ich płynności finansowej. 
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Zidentyfikowano także trudności, z którymi mierzyły się organizacje. Wśród wymienianych barier ubiegania się 

o pomoc, najczęściej wskazywano na bariery administracyjne i informacyjne, sporadycznie kompetencyjne. 

Istotnym wsparciem niwelującym wskazane bariery była pomoc OWES w zakresie dostępu do informacji  

i interpretacji przepisów. Przedsiębiorstwa nie dysponujące merytorycznym wsparciem OWES częściej 

wskazywały na trudności w rozumieniu i stosowaniu ustaw, opisów instrumentów i narzędzi wspierających. 

 
Narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą 

obejmowały rozwiązania zaproponowane w rządowym pakiecie antykryzysowym ‒ tzw. Tarczach 

antykryzysowych. Instrumenty wsparcia, o które pytano respondentów zostały wskazane w rozdziale 

4.1 oraz w Załączniku 1.  

Większość respondentów dysponowała orientacją co do instrumentów, z których pomocy skorzystała 

lub nie skorzystała (wraz z ogólnym uzasadnieniem) operując ich potocznymi nazwami (np. tarcza PRF), 

natomiast nie umiała ich przypisać do konkretnych edycji pomocy (np. Tarcza 1.0 czy 2.0). Sporadycznie 

zachodziła potrzeba usystematyzowania wiedzy ze strony osób moderujących wywiady.  

5.1.5.1. Wspieranie zatrudnienia: instrumenty zwrotne 

Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju (PRF) w zakresie wsparcia zatrudnienia cieszyła się opinią 

najsprawniej zorganizowanej procedury. Instrument wsparcia (art. 21a ustawy o systemie instytucji 

rozwoju) adresowany był do mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw. Warunkiem otrzymania subwencji zwrotnej by udokumentowany przez przedsiębiorstwo 

spadek obrotów o 30% od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku lub od 1 października do 31 grudnia 2020 

roku. Głównym celem programu była ochrona zatrudnienia i miejsc pracy poprzez dopłaty do wynagrodzeń 

pracowniczych na okres 12 miesięcy. Całkowita wysokość dofinansowania była iloczynem bazowej 

wysokości subwencji (uzależnionej od progów wykazanych spadków obrotów) i indywidualnych etatów10, 

zawartych na podstawie umowy o pracę. Dofinansowane zostało w sumie udzielone 11 przedsiębiorstwom 

(czyli połowie badanych) w tym w 2 przypadkach dwukrotnie. W przypadku jednego przedsiębiorstwa, 

subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju posłużyła do uregulowania podatków VAT jako należności za 

otrzymaną dotacje z OWES na rozpoczęcie działalności i przygotowania pomieszczeń pod kątem personelu  

z niepełnosprawnościami. Kolejne przedsiębiorstwo przyznało, że opłaca biuro księgowe z otrzymanych  

z Polskiego Funduszu Rozwoju środków.  

Główne mankamenty instrumentu, w oczach badanych, to kwestia obowiązku zwrotów części subwencji 

oraz przyznawania jej w wysokości, która w opinii respondentów nie pokrywała całości rocznych kosztów 

związanych z etatem pracownika. 

                                                 
10 Np. dla mikrofirm: >30% i więcej wysokość subwencji finansowej na osobę zatrudnioną wynosiła 18000 zł. Przy 
spadkach obrotów > 60% wysokość subwencji wynosiła 36000 zł. 
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„To był projekt do którego generalnie musieliśmy dołożyć, bo on był na utrzymanie 

pracowników, (…) 36 tyś na jeden etat, a pełen etat, utrzymanie jednego pracownika przez 

12 miesięcy to bodajże 46 tyś, więc i tak z własnych środków musieliśmy dołożyć, tak ? No 

bo liczby nie kłamią, tutaj nie da się”(R.16) 

5.1.5.2 Wspieranie zatrudnienia: dofinansowania i umorzenia  

Zdecydowana większość badanych respondentów wskazała na skorzystanie z częściowego lub 

całościowego zwolnienia ze składek ZUS. Mechanizm dedykowany spółdzielniom socjalnym (bez 

względu na liczbę pracowników) pozwalał na wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z wnioskiem, o umorzenie składek ZUS dla wszystkich pracowników na okres 3 miesięcy, bądź 

zmniejszenia należności składek o 50% również w wymiarze kwartału. Na podstawie wyników badań 

udało się ustalić, że z pełnego umorzenia składek skorzystało 16 przedsiębiorstw, natomiast  

w 1 przypadku składki były pomniejszone o połowę.  

Ten instrument był najczęściej stosowany i wysoko oceniony przez przedsiębiorców społecznych. 

Jednocześnie był najczęściej wskazywanym instrumentem, do ponownego wykorzystania w przypadku 

wystąpienia kolejnych fal pandemii, zwłaszcza przy konieczności powtórnego nałożenia ograniczeń na 

działalność gospodarczą. Jednym z powodów była opinia, że opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego, 

zajmują bardzo wysoką pozycję („drugą”) na liście ponoszonych kosztów stałych i stanowią istotne 

obciążenie dla przedsiębiorców społecznych. Jedyne zastrzeżenia jakie kierowano pod adresem tego 

instrumentu wsparcia dotyczyły okresu trwania („za krótko”) oraz synchronizacji daty otrzymania 

umorzenia a koniecznością płacenia składek przy dysponowaniu niewystarczającymi środkami by 

pokryć zobowiązania.  

„powiem szczerze, bardzo pozytywnie (...) przy spadku naszej płynności to też okazało się 

bardzo dobre, bo i środki zostały zatrzymane i na czas mogłem wypłacić wynagrodzenie,  

a przede wszystkim zapłacić naszym dostawcom”(R. 10) 

Na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne 

dla MŚP (art.15zzb ustawa Covid) wskazały 2 przedsiębiorstwa, w tym jedno z nich skorzystało  

z dofinansowania pięciokrotnie. Instrument przewidziany był dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  

a warunkiem przyznania był udokumentowany spadek obrotów w dowolnych 2 miesiącach w okresie 

przypadającym od 1 stycznia 2020 wynoszący kolejno 30%, 50% i 80%. Wysokość dofinansowania była 

uzależniona od jednego z trzech wymienionych poziomów spadku obrotów i obejmowała okres  

3 miesięcy. Instrument wsparcia cieszył się pozytywną opinią wśród ubiegających się o niego respondentów. 
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Bezzwrotna pożyczka (art. 15zze4 ustawy Covid) udzielana jednorazowo w wysokości do 5000 zł, którą 

przedsiębiorcy mogli pozyskać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalność gospodarczej  

z urzędu pracy to instrument, z którego skorzystało 11 badanych przedsiębiorstw społecznych. 

Oceniany w miarę dobrze („lepsze to niż nic”), jednak wątpliwości budziła jego kwota („za mała”) oraz 

fakt, że wsparcie miało charakter jednorazowy, co jest niewspółmierne do wysokości comiesięcznych 

zobowiązań finansowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.  

„no dobrze że choć cokolwiek było, ale to było jednorazowe, mnie by się takie 5 tysięcy co 

miesiąc przydało, to wtedy można by powiedzieć, że się suchą nogą przeszło przez ten okres. A 

nie że się dostało jednorazowo i nie wiedzieliśmy, którą dziurę połatać z tych pieniędzy.”(R. 14) 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

czych (art 15g) przewiduje dopłaty do wynagrodzeń pracowników (do 40% wynagrodzenia) objętych 

przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy w okresie wprowadzonym przez pracodawcę,  

w następstwie wystąpienia epidemii Covid-19. Świadczenie przysługuje przez okres 3 miesięcy.  

O wsparcie wystąpiły w sumie 2 przedsiębiorstwa. W przypadku pierwszego miały miejsce dopłaty do 

wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym, natomiast w drugim otrzymana po-

moc wiązała się z obniżonym wymiarem czasu pracy. 

Na dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem lub zmniejszonym 

wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15 gg) 

wskazały 2 przedsiębiorstwa. Instrument również miał za zadanie wspieranie zatrudnienia i ochronę 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub 

zmniejszonym wymiarem czasu pracy wykazujących 15% i większy spadek sprzedaży towarów lub usług 

w dwumiesięcznym okresie porównawczym przypadającym po 31 grudnia 2019 roku. 

Świadczenia postojowe (art. 15zs2 i art. 31zo ust. 10 ustawy Covid) były adresowanie do przedsię-

biorstw, które na wskutek pandemii odnotowały przynajmniej 40% spadek dochodów. Ubiegający się  

o to wsparcie, mieli możliwość wskazania na 4 okresy referencyjne tj. w miesiącu poprzednim, w ana-

logicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku. Żadne przed-

siębiorstwo nie zgłosiło w badaniach korzystania z tzw. „postojowego”. 

„z niektórych rozwiązań nie mogliśmy faktycznie skorzystać, nie pamiętam już dokładnie  

z czego. Na pewno z PFR'u drugiego, to nas ominęło bo tutaj właśnie nie wykazywaliśmy 

historii. Nie pamiętam już z czego...wiem, że mamy spółkę nie mogliśmy mieć 

postojowego, więc z tego też nie skorzystaliśmy. No to chyba wszystko co kojarzę teraz, bo 

w zasadzie dużo tego było i nieźle się miesza”(R. 18) 
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Tabela 2 Formy wsparcia wykorzystane przez badane przedsiębiorstwa społeczne 

Forma Liczba podmiotów 

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31zo) 16 

Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm  
(art. 15zze4 ustawy covid 11 

Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (subwencje zwrotne na 
pokrycie części niepokrytych kosztów stałych dla przedsiębiorstw z określonych branż 
podstawa prawna art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju 

11 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym 
lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych (art. 15 gg)  

2 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym 
lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych  
Świadczeń Pracowniczych (art. 15 g)  

2 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia 
społeczne dla MŚP(art.15zzb,ustawa covid) 2 

Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat (art. 15zb) 1 

Źródło: opracowane własne 

W żadnym z badanych przedsiębiorstw nie zidentyfikowano przypadku ubiegania się o inne, niż 

wymienione powyżej, wsparcie. Instrumenty, na które nie wskazano w badaniach (wraz z ich podstawą 

prawną) dotyczą:  

 wsparcia zatrudnienia: art.15zzc ustawy covid; art.15zze ustawy covid; art. 15zs2 i art. 

31zo ust. 10 ustawy covid, art. 15 zs1 ustawy covid; art. 15zze4 ustawy covid; art. 41, art. 68ge 

ustawy o rehabilitacji; 

 wspierające w zakresie spłaty pożyczek i kredytów bankowych: art. 31f; art. 15zzd; art.  

2-14 ustawy z 02.06.2020;  

 wsparcia funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w realizacji zleconych zadań 

publicznych podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego: art. 

15c oraz art.31e; art.15zzda; art.15zzzzzb; art.15zzl; art.;  

 wsparcia funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw 

społecznych: 29a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; art. 35 ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze; art. 15ca; art. 52x, art. 38p i art. 57e. 

5.1.5.3. Bariery uzyskania wsparcia w ramach instrumentów Tarczy antykryzysowej 

Wśród wymienianych barier ubiegania się o pomoc, najczęściej wskazywano na bariery administracyjne  

i informacyjne, sporadycznie kompetencyjne. Bariery administracyjne dotyczyły procedur, tj. konieczności 

wypełniania licznych formularzy i dokumentów, w których wymagane było wprowadzenie informacji  
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zawartych już w innych rejestrach urzędów publicznych (np. urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń 

społecznych, powiatowych urzędów pracy).  

 „ach informacje, nie są to informacje tajne to czy to ZUS czy PUP czy WUP to powinni 

sobie to sami pobierać i tutaj to takie skomplikowane, to pobieranie, wpisywanie itd., 

myśmy już doszli do jakiejś tam wprawy, ale to nie było fajne”(R. 16) 

Bariery informacyjne, dotyczyły dwóch sfer. Pierwsza zidentyfikowana przez badanych bariera to 

rozbieżności komunikatów publicznych oraz rzeczywistości. Planowane metody wsparcia często 

ogłaszane były na konferencjach prasowych, bez jednoczesnej publikacji dokumentów wykonawczych, 

co zdaniem badanych rodziło dezorientację, nie tylko u potencjalnych beneficjentów wsparcia, ale 

również na poziomie struktur administracyjnych.  

„sami urzędnicy nie wiedzieli do końca jak to traktować. Tak samo z tym podatkiem  

o umorzeniu podatku z tarczy PFR, ostatnio pojawił się komunikat PRF, że ten podatek nie 

będzie naliczany. Wprowadzanie tych rozporządzeń, właśnie to o czym mówię, że nie 

wiadomo czy coś będzie, nie było określone kiedy, nie wiadomo czy płacić np. ZUS czy 

płacić, co powiedzieć właścicielowi budynku kiedy czynsz zapłacimy, bo jakby nie było 

wiadomo, czy zostawiać na ZUS czy na czynsz. A okazywało się, że rozporządzenie weszło 

w nocy i rano się okazywało, że jutro będzie można spłacać czynsz.”(R. 9) 

Trudności sprawiała również analiza opublikowanych zapisów prawnych dotyczących poszczególnych 

mechanizmów wsparcia i oceny, czy jest się właściwym adresatem konkretnych instrumentów wspar-

cia. Obawy respondentów odnosiły się także do ilości instrumentów, o które można jednocześnie 

wnioskować. 

Pozyskane w badaniu informacje, pozwalają na sformułowanie oceny wskazującej, że przedsiębiorstwa 

nie dysponujące merytorycznym wsparciem częściej wskazywały na trudności w interpretacji zapisów 

ustaw, opisów instrumentów i narzędzi wspierających przedsiębiorstwa. Podmioty, które korzystały ze 

wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie należnych instrumentów pomocy 

finansowej rzadziej wskazywały na bariery w dostępie do informacji. Zatem kluczem ułatwiającym 

rozpoznanie i poruszanie się po gruncie instrumentów pomocowych oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej były kompetencje kadry przedsiębiorstw społecznych lub sprawnie zorganizowane 

społeczne i instytucjonalne wsparcie. 
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„w naszym przypadku sprawdzanie tego, czym my podpadamy czy nie podpadamy, a czy 

liczą się ci, którzy są z dotacji zatrudnieni a to obliczanie wszystkich tych dodatkowych, to 

naprawdę angażowało, co przy zmniejszonym liczebnie zespole musiałyśmy wykonywać 

jeszcze nowe prace i poznawać te wszystkie reguły, które się szybko zmieniały, nie było to 

czytelne. Coś tam składaliśmy a potem ktoś mówił a mogłyście sobie złożyć a my nie 

zauważyłyśmy bo musiałyśmy pracować, tak że nie do końca wiem, czy z większości 

skorzystałyśmy czy coś nam umknęło”(R. 3) 

Sama ocena jakości wsparcia i współpracy z OWES przy ubieganiu się o wsparcie, przeważnie była 

wysoka, nawet gdy przedsiębiorstwa nie spełniały formalnych kryteriów, by móc wnioskować się o 

dotacje i subwencje. 

„OWES przysyłał nam informacje, ponieważ OWES bardzo pochylał się nad tym. Natomiast 

z przykrością informował za każdym razem, że nie dotyczy to przedsiębiorstw społecznych 

powstałych w 2020 roku, po prostu.”(R.2)  

5.1.5.4. Zmiana warunków realizacji projektów finansowanych ze środków EFS 

6 spośród badanych przedsiębiorstw w okresie pandemii, tj. w 2021 roku uczestniczyła w projektach 

wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy beneficjenci projektów, którzy 

wnioskowali o zmianę zapisów projektowych i przedłużenie terminu realizacji w związku z negatywnym 

wpływem pandemii Covid-19 otrzymali pozytywną odpowiedź. 

5.1.5.5. Mechanizm Zakupowy OWES 

W trakcie trwania pandemii Covid-19 władze lokalne i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

skierowały do podmiotów ekonomii społecznej instrument wsparcia stwarzający możliwość zlecania 

zadań publicznych w celu zwalczania Covid-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. Program 

finansowany ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych pozwalał dokonywać zakupów między 

innymi w podmiotach ekonomii społecznej w celu zapewnienia tym podmiotom zamówień i 

umożliwienia dalszego funkcjonowania. Mechanizm miał na celu przeciwdziałanie upadłości 

przedsiębiorstw społecznych oraz ochronę zagrożonych redukcją miejsc pracy w następstwie pandemii. 

Przedsiębiorstwa społeczne mogły, na przykład, podejmować się realizacji usług gastronomicznych, 

dowożąc posiłki dla osób starszych, chorych, niesamodzielnych i samotnych lub dla służb medycznych. 

Był też popyt na usługi dezynfekcyjne oraz zlecenia wykonania i kolportażu maseczek i środków 

ochronnych np. dla mieszkańców gminy. Osobną kategorię stanowiły zamówienia na ofertę edukacyjną,  
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animacyjną oraz związaną z obsługą techniczną transmisji wydarzeń i warsztatów. Przedsiębiorstwa 

zaangażowane w akcje otrzymywały wynagrodzenie za zrealizowaną usługę. Ten instrument wsparcia 

objął w sumie 9 badanych przedsiębiorstw (w tym 2 przedsiębiorstwa uczestniczyły w programie 

zakupowym dwukrotnie) i został oceniany jako „dobry”, „słuszny”, „potrzebny”, nie tylko względów 

finansowych, ale z uwagi na realizację celów reintegracyjnych umożliwiając zachowanie ciągłości pracy. 

Pozytywnie został też oceniony przez badanych nadzwyczajny tryb realizacji zlecania zadań publicznych, 

odbywający się poza procedurą konkursową.  

„oczywiście te wsparcie nam bardzo pomogło, bo było stabilne źródło przypływu pieniędzy 

w momencie kiedy placówki opiekuńcze, żłobki, przedszkola były zamknięte i koniec, nie 

mieliśmy w ogóle przychodu za wyjątkiem usług które były świadczone na rzecz szpitali, 

hospicjów i ewentualnie osób na kwarantannie. Tylko, że to są wszystko niskomarżowe 

usługi i one co prawda robią jakiś obrót, dają pracę zespołowi, ale mają wpływ na 

pozytywne moralne gdzieś tam ludzie i gastronomia stała to my pracowaliśmy. Ale to nie 

jest działalność hiper dużego zysku”(R. 3) 

Tabela 3 Wykorzystane formy mechanizmu zakupowego OWES 

Forma Liczba podmiotów 

Zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich 
nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 i osobom 
wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej  

2 

Zamówienia usług dezynfekcyjnych świadczonych przez PES i PS  2 
Zamówienia produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (maseczki 
ochronne) i przekazywanie ich nieodpłatnie mieszkańcom gminy 

1 

Zamówienia w PES i PS środków higienicznych (dezynfekcyjnych) i przekazywanie ich nie-
odpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom opieki całodobowej  

1 

Zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby służby zdrowia  1 

Zamówienia na ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzież świadczoną przez PES 1 

Zamówienia na ofertę animacyjną dla dzieci świadczoną przez PES  1 
Zamówienia na realizację transmisji z warsztatów dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną realizowaną przez PES  

1 

Zamówienia usług pralniczych świadczonych przez PES i PS na potrzeby służby zdrowia  
i placówek opiekuńczych  

1 

Źródło: opracowane własne 

Zamówienia na świadczone usługi, choć do pewnego stopnia ratowały budżety przedsiębiorstw 

społecznych w okresie przestoju nie były wystarczające dla utrzymania ich płynności finansowej. Mimo, 

że sam fakt wdrożenia mechanizmu zakupowego oceniany był pozytywnie, zgłaszano pod jego adresem 

uwagi. Długość kontraktów była krótsza niż oczekiwano, a wynagrodzenie za realizację usług w ocenie 

respondentów nie było wystarczające dla utrzymania stabilnej kondycji finansowej, zwłaszcza w obliczu  
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przedłużających się obostrzeń i niemożności powrotu do regularnego trybu i wymiaru pracy. 

Dodatkowo, dwukrotnie w badaniach zwrócono uwagę na zbyt wysokie koszty inwestycyjne (związane 

np. z koniecznością zakupu sprzętu do ozonowania pomieszczeń) względem spodziewanego zysku, 

służące realizacji oferty zakupowej kierowanej do PES. Bariery finansowe, utrudniające przystąpienie 

do programu zgłaszały przedsiębiorstwa nie posiadające gotowej infrastruktury, zaplecza technicznego 

lub kompetencji pozwalającej na niezwłoczne zaangażowanie w świadczenia usług przewidzianych na 

liście zlecanych zadań.  

„Nie korzystaliśmy z tego, bo warunki jakie zaproponował w województwie kujawsko-

pomorskim tutaj OWES, nam się to po prostu nie opłacało, bo chcieli nam tu oferować 

dezynfekcje, o ile dobrze pamiętam, ale zakup sprzętu na ten temat to w ogóle nie 

kalkulowało się finansowo. Sprzęt, który mielibyśmy zakupić do dezynfekcji nie kalkulował 

się w wielkością zamówień i ze wsparciem na zakup tego sprzętu”(R.4) 

5.1.6. Strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii  

Działania zapobiegawcze, praktykowane przez organizacje były ukierunkowane na minimalizowanie ryzyka strat 

w efekcie ograniczenia działalności w trakcie pandemii.  

 
W obszarze generowania zysków dla przedsiębiorstw najczęściej polegały na czasowym poszerzeniu listy 

oferowanych usług przy wykorzystywaniu dostępnego zaplecza technicznego i zasobów oraz na podstawie 

obserwacji zmieniającego się popytu na usługi. Druga grupa najczęściej stosowanych strategii koncentrowała 

się na oszczędnym gospodarowaniu środkami, ograniczaniu kosztów obsługi i kosztów inwestycyjnych.  

Podmioty stosowały także inne działania mające minimalizować skutki pandemii. Były to m.in. decyzje o 

czasowym zawieszeniu lub zamknięciu punktów niegenerujących przychodu i stanowiących obciążenie 

finansowe dla przedsiębiorstw społecznych.  

 
Kolejnym typem strategii była próba zwiększania zysku poprzez manipulację marżą sprzedażową 

(zwiększaniem jej by zwiększyć zysk przy niezmienionym poziomie przychodu, lub obniżaniem by zmniejszając 

koszt produktu/ usługi zwiększyć sprzedaż).   

 
Przedsiębiorstwa dokonały również rewizji planów inwestycyjnych i odraczały zaplanowane wydatki 

rozwojowych.  

 
Ostatnią zidentyfikowaną strategią było poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. 

Przedsiębiorstwa starały się pozyskiwać dotacje lub kredyty umożliwiające podtrzymanie lub rozwój 

działalności. 

W żadnym z badanych przedsiębiorstw nie odnotowano zwolnień, choć w celu ograniczenia kosztów 

wprowadzane były urlopy bezpłatne, zawieszono premie i dodatki. 
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5.1.6.1. Poszerzenie oferty usługowej 

Choć okres pandemii dla większości badanych związany był z ograniczeniem społecznych i gospodarczych 

interakcji, nie spowodował zawieszenia finansowych (w tym skarbowych) ani pracowniczych zobowiązań. 

Szukając sposobów na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa podejmowały działania 

ukierunkowane na utrzymanie lub poszerzenie rynku zbytu, lub poszerzenie wachlarza świadczonych 

usług.  

„Trzeba było się nieco przebranżowić, uruchomić trochę innych usług niż przed pandemią, 

no robiliśmy co mogliśmy, żeby się tutaj utrzymać na rynku. Jakieś imprezy 

okolicznościowe, to już teraz organizowaliśmy, trochę sprzedawaliśmy na wynos, czego też 

wcześniej nie było. Dużo warsztatów dla dzieciaków robiliśmy, dużo więcej niż przed 

pandemią. To są te rzeczy, na których pracowaliśmy, na których bazowaliśmy”(R. 17) 

Podejmowane rozwiązania były ściśle uzależnione od: zasobów i zaplecza technicznego, branży, 

terytorium i obszaru działania, a także indywidulnej elastyczności przedsiębiorcy i pracowników oraz 

gotowości do szybkiego reagowania na zmiany.  

„Wyzwaniem największym, jak nam to już poszło było to, że myśmy potrafili się tak bardzo 

szybko przystosować do popytu. Czyli wiadomo, w pandemii wszystkie rzeczy, no wszystko 

staje na głowie. Usługi, które nie miały wzięcia nagle są, które miały wzięcie są 

pozamykane, więc my potrafiliśmy jako pierwszy z tych nowych przedsiębiorstw tak szybko 

się przystosować, jak mówię, zakupiliśmy w przeciągu chyba tych 2 tygodni i ozonatory  

i szkolenie szybko żeśmy przeszli, to ta firma sprzedająca nam te ozonatory nas 

przeszkoliła. I nam się naprawdę pojawiło duże zleceń, bo to i te przedszkola itd. więc tutaj, 

powiem Pani, ta elastyczność. ”(R. 17) 

Dwa z badanych przedsiębiorstw społecznych, które przed pandemią zajmowały się konserwacją  

i renowacją budynków lub były odpowiedzialne za utrzymanie w nich porządku, wiosną 2020 r. 

zdecydowały o poszerzeniu profilu usług. Po zaopatrzeniu się w sprzęty służące do dezynfekcji, 

oferowały usługi ozonowania biur i innych pomieszczeń. 

Badane przedsiębiorstwa społeczne działające w branży: rachunkowej, budowlanej, gastronomicznej 

decydowały się na dodanie do podstawowej oferty prac polegających na porządkowaniu terenów 

zielonych, pracach ogrodowych lub pomoc w odśnieżaniu.  
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W gastronomii starano się realizować zamówienia na wynos z opcją dowozu lub rozbudowywano 

ofertę cukierniczą na życzenie.  

Placówki edukacyjno-kulturalne dzięki możliwości partycypowania w projektach lub dzięki wsparciu 

pozyskanemu w ramach mechanizmów zakupowych OWES, organizowały lekcje np. muzealnicze dla 

dzieci z domów dziecka, animacje lub inne aktywności zagospodarowujące wolny czas najmłodszych, 

warsztaty manualno-biżuteryjne dla dorosłych. Przedsiębiorstwo społeczne specjalizujące się przed 

pandemią w organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych bazując na dzierżawionej 

infrastrukturze wzbogaciło ofertę o agroturystykę, cieszącą się sporym zainteresowaniem w okresie 

wakacyjnym 2020 roku.  

Kolejne przedsiębiorstwo społeczne działające w tzw. branży eventowej zdecydowało się na 

przeniesienie aktywności do sfery on-line. Wymagało to inwestycji w pozyskanie nowych kompetencji 

pracowników w obszarze działań audio-wizualnych. Po odbyciu niezbędnych szkoleń przedsiębiorstwo 

rozpoczęło realizację usług wspierania transmisji wydarzeń w formie online.  

5.1.6.2. Przebranżowienie 

W żadnym ze zbadanych przedsiębiorstw nie doszło do trwałej zmiany profilu działalności, a jedynie 

doraźnego poszerzenia oferty. Przebranżowienie jako perspektywa na przyszłość była brana pod uwagę 

przez dwa przedsiębiorstwa. Oba podmioty działały w branży turystycznej i rekreacyjnej i w obu 

przypadkach zmiana warunkowana jest pozyskaniem funduszy i dofinansowań, niezbędnych do 

inwestycji w zaplecze techniczne bądź profesjonalne szkolenia.  

Przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie sprzedaży oferty turystycznej, z uwagi na posiadaną 

infrastrukturę (mobilne biuro) oraz urządzenia biurowe rozważało przebranżowienie (na sprzedaż 

ubezpieczeń społecznych), jednak zamiary nie zostały zrealizowane, pozostając w sferze przyszłych 

działań asekuracyjnych. 

„zastanawialiśmy się nad sprzedażą ubezpieczeń, bo jednak tutaj nie było przestojów, 

wręcz przeciwnie (…) staramy się przejść z takiej branży w taką branże w której najmniej 

było kosztów. Sprzedaż wycieczek a sprzedaż ubezpieczeń no to jednak dużo sprzętów by 

nam zostało. To się tyczy ksera, czy nawet to biuro, nie, to można sprzedawać tutaj też 

ubezpieczenia. Właśnie chcemy się przenieść w branżę gdzie te koszty byłyby najmniejsze, 

a nie np. na produkcję rzeczy: maszyny, maszyn nakupić, bo na to nas nie stać na chwilę 

obecną.”(R.20) 
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Drugie przedsiębiorstwo związane z rekreacją i turystycznym zakwaterowaniem, zadeklarowało zamiar 

przebranżowienia. W planach na przyszłość swoją działalność chciałoby związać z fotowoltaiką oraz 

budownictwem. 

Aktualne kompetencje kadry, ograniczone możliwości pozyskania nowych kwalifikacji i specjalizacja 

przedsiębiorstwa okrojona do wąskiego obszaru, prawdopodobnie były wśród barier stojących na 

drodze poszukiwania obszarów działania i przebranżowienia.  

„Cały czas rozpatrujemy zmianę branży. My akurat dysponujemy takim czynnikiem 

ludzkim, który się nie zna na czym innym. No wie Pani generalnie mam do czynienia z 

psychologami, pedagogami, albo ludźmi którzy działali w obszarze pomocy społecznej i my, 

żeby pomyśleć o czymś innym no jest nam bardzo ciężko. Natomiast, cały czas myślimy o 

tym, co można byłoby zrobić np. wytwórczego, tak, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na 

usługach. To jest w zasadzie nasz cel, ale jeszcze na taki genialny pomysł żeśmy nie 

wpadli”(R. 14) 

5.1.6.3. Obniżenie kosztów działalności 

W obliczu spadku wpływów, starano się ograniczać zbędne koszty. Najczęściej rezygnowano  

z wydatków na marketing i reklamę czasem na paliwo oraz drobne sprzęty kuchenne. 

„działania reklamowe są na samym końcu drogi wydatków. Bardziej patrzyliśmy na takie 

wydatki operacyjne, wszystkie zakupy były pod kontrolą. Staraliśmy się nie wydawać tak 

niepotrzebnie, na takie drobne sprzęty ograniczaliśmy zakupy”(R.3) 

Inną strategią obniżania kosztów było delegowanie personelu na bezpłatne urlopy. 21 przedsiębiorstw 

przyznało się do zawieszenia premii i dodatków do wynagrodzeń. Obniżenie wymiaru etatu miało 

miejsce w 6 badanych przedsiębiorstwach. Te ostatnie metody radzenia sobie z sytuacją długotrwałych 

przestojów w działalności, nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem ze strony pracowników. Informacje. 

pozyskane w trakcie badań pozwoliły ustalić, że nieprzyjęcie nowych warunków pracy, odbieranych przez 

pracowników jako niekorzystnych miało miejsce w 3 przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej, 

opiekuńczej i tzw. eventowej  

„cały zespół się wymienił, bo został zespół najbardziej zaangażowany. Wszyscy ci, którzy 

byli na zasadzie przychodzę do pracy, właściwie obrazili się na tą sytuację, że tak jest 

obniżony wymiar etatu i obniżone wynagrodzenia i w związku z tym wszyscy od razu poszli 

na zwolnienie z pracy”(R. 3) 
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W żadnym z badanych przedsiębiorstw nie decydowano się na redukcję zatrudnienia wśród pracowników 

reintegrowanych zatrudnionych na warunkach umowy o pracę. Natomiast w 2 przedsiębiorstwach nie 

przedłużono umów, w tym w 1 wskazanym powodem było ograniczenie kosztów działalności przy 

równoczesnym spadku dochodów. 

5.1.6.4. Zawieszenie działalności, zamknięcie oddziałów i zakończenie działalności  

Inną strategią były decyzje o czasowym zawieszeniu lub zamknięciu punktów niegenerujących 

przychodu i stanowiących obciążenie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych. Sytuacja miała 

miejsce w czterech spośród badanych przedsiębiorstw i dotyczyła obiektów gastronomicznych, 

dziennego ośrodka opiekuńczego oraz samej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku gastronomii była 

to rezygnacja z placówek obsługujących zamówienia w innych miastach, kolejne wielobranżowe 

przedsiębiorstwo postanowiło wstrzymać inwestycję w nową placówkę gastronomiczną . 

„food truck'a całkowicie zamknęliśmy przez pandemię, no po prostu ludzie się bali jeść w 

mobilnej, małej gastronomii”(R.11) 

Spółdzielnia socjalna, pomimo ponawianych prób promocji, w tym organizacji dni otwartych dziennego 

domu opieki, z uwagi na brak pozyskania zleceń zmuszona była zawiesić działalność placówki 

opiekuńczej.  

Natomiast inne przedsiębiorstwo świadczące usługi opiekuńcze, któremu nie przedłużono kontraktów  

z placówkami opiekuńczymi i pomocowymi a zainteresowanie ofertą przez klientów indywidualnych 

było znikome, zmuszone było zakończyć swoją działalność po 2,5 roku działalności.  

5.1.6.5. Strategie cenowe 

W 1 z badanych przedsiębiorstw zdecydowano o maksymalizacji zysków poprzez podniesienie marży na 

swoich usługach. Mimo podwyższenia cen usług, liczba klientów, według szacunków respondenta, 

zwiększyła się o 20% w skali roku. Natomiast w żadnym innym przedsiębiorstwie podwyżki cen nie 

miały miejsca, a powody decyzji dwukrotnie argumentowano obawami przed utratą dotychczasowych 

zleceń i klientów. 

„Gdybym podniosła marżę straciłabym te miejsca, tych klientów. Nie ma możliwości teraz 

podnieść, bo też każda firma chciała zaoszczędzić w dobie pandemii, a pierwsze co 

zaoszczędzają, to zaoszczędzają na sprzątaniu. Gdybym podniosła marżę to w ogóle, 

wypadłabym z rynku. Nawet mimo podwyżki wynagrodzeń, które były w tym roku, nie 

mogłam podwyższyć stawek”(R.13)  



 

49 
 

 

Jedno z badanych przedsiębiorstw społecznych, by utrzymać dotychczasowe rynki, zastosowały 

politykę obniżki marży na swoich produktach. Motywacją do podjęcia strategii, według informacji 

otrzymanych od respondenta, były oczekiwania kontrahentów na udzielanie bonifikaty na oferowane 

przez przedsiębiorstwo towary budowlane, co pozwoliło utrzymać dotychczasowe rynki zbytu. 

 „musieliśmy zejść z kosztów dla klientów, tak żeby po prostu nie wypaść od nich”(R.15) 

Z uwagi na niską zamożność mieszkańców terenu, przedsiębiorstwo działające w obszarze usług 

socjalnych napotykało bariery w pozyskiwaniu zleceń wycenianych według stawek obowiązujących na 

rynku komercyjnym. Zastosowaną strategią była czasowa realizacja usług opiekuńczych przez stażystów 

programów integracyjnych, co pozwoliło na obniżenie wyceny usług poniżej ich wartości rynkowej. 

Oferta z zredukowaną marżą na usługach znalazła nabywców, a osobom po stażach umożliwiła praktyki 

zawodowe i profesjonalizacje.  

5.1.6.6. Odraczanie inwestycji 

Dotychczasowe skutki pandemii i trudności w prognozowaniu długotrwałych skutków pandemii dla 

kondycji finansowej przedsiębiorstw często powodowały rewizję planów inwestycyjnych. Zdarzało się, 

że zaprojektowane i gotowe do wdrożenia projekty były odraczane na sprecyzowaną lub 

niesprecyzowaną przyszłość. 

„nam się wszystkie plany tak naprawdę posypały, bo chcieliśmy w drugim kwartale 2021 

roku szukać nowych partnerów, mieliśmy opracowane kolejne plany działania żeby 

zatrudniać kolejne osoby niepełnosprawne i pozyskać nowych klientów. Akurat tutaj  

w rejonie (nazwa miasta) chcieliśmy nawiązać współpracę z firmą [nazwa firmy], która 

produkuje żaluzje, moskitiery i dużo detali które składa się ręcznie. I chcieliśmy nawiązać 

współpracę z firmą, która zajmuje się produkcją grzejników domowych. Ale niestety od 

kwietnia do sierpnia to to wszystko siadło”(R.4)  

5.1.6.7. Poszukiwania źródeł finansowania inwestycji 

Przedsiębiorstwa pilnie wymagające inwestycji w zasoby i środki, a nie posiadające własnych środków 

finansowania starały się pozyskiwać na te cele dotacje lub kredyty. Najczęściej wskazywaną przyczyną 

inwestycji był planowany rozwój przedsiębiorstwa lub rozszerzenie zasięgu działalności w trakcie pandemii. 

„musieliśmy szukać środków zewnętrznych na pokrycie kosztów, dlatego że pewne wydatki 

inwestycyjne były konieczne, spółdzielnia zaciągnęła pożyczkę pieniężną na zakup środków 

trwałych, więc gdzieś tutaj zastanawialiśmy się nad środkami zewnętrznymi”(R.11)  
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5.1.6.8. Plany przedsiębiorstw społecznych 

Zdecydowana większość badanych w czerwcu 2021 r., dysponowała ramowym planem działania na 

najbliższą przyszłość. Respondenci deklarowali skoncentrowanie się na bieżących, letnich miesiącach  

i maksymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie przyniosło zniesienie obostrzeń z wszystkich obszarów 

gospodarki i życia społecznego.  

„No tak dużo setki marzeń i planów to zawsze jest, ale czy to się wydarzy i czy to będzie 

miało miejsce to naprawdę trudno przewidzieć. Kolejne miesiące, może z początkiem roku, 

to będą takie miesiące weryfikacyjne tak naprawdę czy się utrzymamy”(R. 18) 

Dla branży eventowej, letnie miesiące oznaczają realizacje umów na obsługę techniczną 

zakontraktowanych koncertów i festiwali. Innowacje, w postaci obsługi internetowej transmisji 

wydarzeń, według zapewnień respondentów, na stałe zasilą ofertę usługową przedsiębiorstwa, co 

dodatkowo wesprze starania o nowe kontrakty. 

Odmrożenie ruchu turystycznego, to dla sektora turystycznego bieżąca koordynacja sprzedaży 

wycieczek, obsługa ruchu turystycznego i powrót planów inwestycyjnych. Zmiany obostrzeń związanych 

z mobilnością i wznowienie ruchu turystycznego w okresie wakacyjnym sprzyja również działalności 

pośrednio związanej z sektorem rekreacji, w tym np. realizacji usług pralniczych, gastronomicznych.  

Przedsiębiorstwo działające w sektorze edukacji i kultury również oczekiwało na poprawę sytuacji  

w związku z otwarciem w trakcie sezonu turystycznego muzeum wraz ze sklepikiem, w którym 

sprzedawane będą wyroby pracowni przymuzealniczej. Inne przedsiębiorstwo wielobranżowe, 

kierujące swoją ofertę między innymi dla sektora turystyki zaplanowało prezentacje poszerzonej 

kolekcji izby regionalnej na okres wakacyjny. 

Respondenci z branży gastronomicznej deklarowali zaangażowanie w dalszy rozwój swojej działalności. 

Nowe projekty w tej branży związane są z rozbudową przedsiębiorstw o kolejne placówki, wdrożeniem 

linii produkcyjnych, uruchomieniem oferty warsztatów kulinarnych zgodnych z kulturą no-waste  

i weganizmem, oraz sieci społecznych franczyz. Wśród planów znajduje się również kontynuacja misji 

edukacyjnej, między innymi przez promocję artykułów spożywczych, pochodzących od innych 

placówek partycypujących w ekonomii społecznej 

„No plany mamy takie, żeby postawić na rozwój poprzez sieć franczyzy społecznej i takich 

produktów prospołecznych półek regionalnych rozumianych jako półki regionalne do których 

różne podmioty ekonomii społecznej mogą położyć swoje produkty. My staramy się wyjść ze 

wszystkim, robimy współprace z takimi organizacjami jak my, żeby pojawić się w nowych 

miejscach takich komercyjnych, sklepach wspólnie, bo wydaje nam się, że wspólnie łatwiej niż w 

pojedynkę”(R. 3) 
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Tożsamy sektor, który w mniejszym stopniu dywersyfikował strukturę odbiorców, a swoją działalność 

skupiał wokół innych instytucji (szkoła, schronisko) planuje modernizację miejsca pracy, w tym zaplecza 

kuchennego, by dostosować przestrzeń do obsługi zwiększonej liczby przygotowywanych posiłków. 

Intensyfikacja produkcji jest wynikiem kolejnych kontraktów pozyskanym w okresie pandemii. Inne 

przedsiębiorstwo realizujące swoje usługi w ramach zamówień publicznych zamierza wykorzystać 

infrastrukturę i zaplecze techniczne by uruchomić produkcje gotowych dań wprowadzonych do szerszej 

sklepowej dystrybucji. Działania wpisują się w zmianę strategii przedsiębiorstwa rozszerzającą swoje 

usługi o produkcje i tym samym uniezależniając się od jednego rodzaju działalności.  

Na usługi budowlano-remontowe, z uwagi na trwający sezon na prace ogrodowe i budowlane czekają 

projekty do zrealizowania według harmonogramu dotychczasowych zamówień, oraz intensywne 

poszukiwanie kolejnych zleceń. Wznowienie inwestycji budowlanych i remontowych to również 

korzyści dla branży produkcji detali, między innymi głowic do grzejników, manometrów oraz elementów 

żaluzji i moskitier. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dostarczaniu komponentów, po dłuższym 

przestoju, zanotowało wzrost zamówień na wytwarzane produkty, co wiąże ze zniesieniem ograniczeń 

turystyce i wznowieniem inwestycji budowlanych.  

Spółdzielnia socjalna świadcząca usługi sprzątające zamierza kontynuować dotychczasową działalność 

w oparciu o poszerzoną ofertę. Dzięki mechanizmowi zakupowemu OWES, realizowanemu trójstronnie, 

spółdzielnia pozyskała 3 nowe kontrakty na realizacje swoich usług w nowych placówkach, a zawarte 

umowy zagwarantowały pożądane dotacje na środki ochrony osobistej. 

5.1.7. Podsumowanie: oczekiwania i czynniki sukcesu 

Uruchomienie rządowych instrumentów wsparcia, nierzadko zadecydowało o utrzymaniu się przedsiębiorstwa 

na rynku w okresie epidemicznego kryzysu. 4 z badanych PES deklarowało, że otrzymane wsparcie w ramach 

Polskiego Funduszu Rozwoju (tarcza PRF) wpłynęło na decyzję o kontynuacji działalności gospodarczej. 

Umorzenia składek ZUS oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników pozwalało na oszczędności, zwłaszcza  

w momentach ograniczonych dochodów. Mechanizmy pomocy finansowej miały pozytywne znaczenie dla 

polityki kadrowej, utrzymując poziom zatrudnienia na tym samym poziomie. Na podstawie badań można 

sformułować wniosek ,iż mechanizmy wsparcia zostały ocenione jako korzystne dla funkcjonowania 

działalności gospodarczej PES. 

 W zakresie adaptacji do wyzwań generowanych przez ograniczenia wynikających z pandemii Covid-19, 

elastyczność, otwartość na kształtujące się potrzeby rynkowe były najczęściej wymieniane jako czynniki 

sprzyjające przystosowaniu do nowych realiów funkcjonowania. Poczucie odpowiedzialności za pracowników 
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reintegrowanych, obawy przed zaprzepaszczeniem pierwszych sukcesów reintegracyjnych inspirowało do 

działania i poszukiwania rozwiązań przez przedsiębiorców. Szczególnie istotne, z punktu widzenia 

wykorzystania innowacyjnego potencjału PES, było stworzenie warunków do realizacji zadań w ramach 

mechanizmu zakupowego OWES.  

W trakcie realizacji badań, wskazywano na potrzebę: zwiększenia limitu osób mogących przebywać  

w instytucjach kulturalnych, poprzez wdrożenie paszportów covidowych dla osób zaszczepionych, promocję 

stosowania w zamówieniach publicznych klauzuli społecznej, wsparcie kompetencyjne PES w zakresie 

konstruowania projektów, programów i wniosków dotacyjnych.  

 

Rozwiązania na zgłoszone potrzeby mogą przyczynić się do usprawnienia bieżącego procesu odrabiania strat 

finansowych PES, przyszłej stabilizacji finansowej oraz profesjonalizacji i zwiększenia konkurencyjności  

w zakresie działalności gospodarczej PES. 

 

Pomimo iż nie było to celem badania, zebrano również opinie na temat postrzegania obostrzeń  

w trakcie pandemii i oczekiwań związanych z ich zmianą. Ponadto, zebrano informację o oczekiwaniach 

wobec wsparcia, jakie przedsiębiorcy życzyliby sobie widzieć w przyszłości. Sformułowane oczekiwania 

w ocenie respondentów mogłyby znacząco usprawnić funkcjonowanie podmiotów ekonomii 

społecznej w realiach rynkowych, oraz przyczynić się do przywrócenia ich równowagi finansowej  

w okresie postpandemicznym.  

5.1.7.1. Oczekiwania wobec zniesienia obostrzeń dotyczących dystansu fizycznego 

Obostrzenia związane z ograniczeniami funkcjonowania branż oraz utrzymywaniem dystansu 

fizycznego i społecznego znacząco wpłynęły na sytuację finansową przedsiębiorstw w 2020 r. 

Przedsiębiorcy w trakcie realizacji badań, wskazywali, że powrót do pełnej działalności widzą  

w stopniowej normalizacji i znoszenia obostrzeń. Wśród instrumentów, który mogłyby temu sprzyjać 

wskazywali m.in. na możliwość zwiększenia limitu osób mogących przebywać w instytucjach 

kulturalnych, poprzez wdrożenie paszportów covidowych dla osób zaszczepionych. 

„Fajnie by było, żeby faktycznie paszporty covidove pozwalały na niewliczanie do 

limitów”(R.2) 

Ich zastosowanie w placówkach edukacyjno-kulturalnych, pozwoliłoby nie wliczać osób w pełni 

zaszczepionych do obecnie obowiązującego pułapu i zarazem zwiększyć ilość odwiedzających. 

Przedstawione korzyści z zastosowania oczekiwanej formy pomocy to możliwość prowadzenia 

stacjonarnych lekcji muzealniczych dla liczebniejszych grup, większa liczba sprzedaży biletów wstępu 

oraz wyrobów z przymuzealnych pracowni i sklepików.  
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Zwiększenie limitu dla masowych wydarzeń postulowały przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją 

dźwięku i światła podczas koncertów i imprez podczas lata, szczególnie że imprezy te często mają 

charakter plenerowy. W opinii badanych zmniejszenie ograniczeń byłoby zachętą dla organizatorów 

przedsięwzięć, nie tylko o charakterze artystycznym ale i biznesowym (targi, wystawy), przekładająca 

się na ich wyższą rentowność i tym samym zwiększeniem zamówień i kontraktów dla firm z branży 

eventowej.  

Przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej dostrzegają korzyści ze zniesienia obostrzeń dotyczących 

dystansu społecznego . Zmiany obostrzeń dotyczących limitów klientów w restauracjach (1 osoba /m2) 

z pewnością zwiększą dochody z regularnej sprzedaży posiłków, pozwolą też na powrót personelu 

gastronomii do pracy w pełnym wymiarze. Zniesienie regulacji odnoszących się do możliwości 

organizowania przyjęć okolicznościowych to szansa na oczekiwany, nie tylko sezonowy dochód z wesel i 

rodzinnych uroczystości, ale i konferencji czy szkoleń.   

5.1.7.2. Oczekiwania wobec podniesienia kompetencji przy pisaniu projektów i wniosków  

Ideą wspierającą, która w badaniach została wyartykułowana wprost, stanowi problem kompetencji 

przy konstruowaniu projektów, programów i wniosków dotacyjnych. O ile część badanych wydaje się 

pozostawać biegła w ich tworzeniu, to jednak dla wielu przedsiębiorstw nadal stanowi to wyzwanie. 

Korzystanie z profesjonalnych usług związane jest z kosztami, mogącymi tworzyć barierę w dostępie. 

Rozwiązanie, wychodzące nieco naprzeciw tym trudności, szczególnie w okresie odrabiania 

finansowych strat, to z jednej strony specjalistyczne konsultacje w tym zakresie, z drugiej edycje 

szkoleń, darmowych lub dotowanych, realizujące ścieżkę ku samodzielności w poszukiwaniu środków i 

funduszy na realizacje projektów organizacji.  

 „Co prawda my piszemy wnioski, mniej teraz mamy czasu na to, ale piszemy wnioski. Ale 

nie jest tak łatwo. To coś trzeba mieć wykwalifikowany, wykwalifikowaną kadrę, żeby 

napisać taki wniosek. Szukamy kogoś do współpracy kto byłby chętny, żeby nam pomóc 

pisać wnioski, odpłatnie oczywiście, bo to nie jest łatwy kawałek chleba. My zresztą 

zajmując się tym, żeby pozyskać zlecenia i tez nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić, 

nie?”(R. 11)  

5.1.7.3. Oczekiwania wobec stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych  

Jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów istotnych dla rozwoju sektora przedsiębiorczości 

społecznej jest stosowanie w zamówieniach publicznych klauzuli społecznej. W oczach badanych,  
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zapisy dotyczące stosowania klauzul społecznych istnieją głównie na papierze, a same klauzule są 

niezwykle rzadko (lub wcale) stosowane przez władze samorządowe. Instrument ten, miał tworzyć 

preferencyjne warunki dla rozwoju ekonomii społecznej, wspierając i gwarantując finansową 

stabilizację ułatwiać planowanie wydatków i względną przewidywalność pracy, z korzyścią zarówno dla 

kadry zarządzającej jak i szeregowej, a tymczasem stał się źródłem frustracji przedstawicieli 

przedsiębiorstw społecznych.  

„bardzo mocna i wyraźna interwencja w kierunku samorządów, żeby rzeczywiście decydowały 

się na stosowanie klauzul społecznych i te zakupy w przedsiębiorstwach społecznych. Żeby w 

ogóle tę branże uratować, ten sektor uratować, bo o ile organizacje pozarządowe w pewnym 

sensie żyjące musi prowadzić czy noclegownie czy schronisko dla bezdomnych czy świetlice i 

inne działania w dziedzinie kultury i sportu, pomocy społecznej, o tyle przedsiębiorstwa 

społeczne jednak koncentrują się na działalności gospodarczej, działają jednak w oparciu o 

inne instrumenty. No i tutaj jeżeli nie zwiększy się rynek zakupów od przedsiębiorstw 

społecznych, będą naprawdę skazane na brutalną konkurencje. ”(R. 6) 

Przy czym należy zaznaczyć, że respondenci nie oczekują faworyzowania przy zamówieniach 

publicznych, a raczej wskazują na potrzebę równouprawnienia. Dodatkowym czynnikiem 

utrudniającym pozyskiwanie zleceń są stereotypy dotyczące przedsiębiorstw społecznych oraz ich 

wizerunek jako zespołów o niskim kapitale kompetencyjnym, niefachowych i przez to kontraktowo 

ryzykownym. Stosunkowo prostym remedium, wskazywanym przez respondentów, pozwalającym 

przełamać negatywne stereotypy jest propozycja portfolio, tj. zestawu dokumentacji projektowej, 

pozwalającej na ocenę według obiektywnych kryteriów dotychczasowej aktywności przedsiębiorstwa  

i jego rzetelności.  

5.1.7.4. Oczekiwania dotyczące rekompensat za nałożone ograniczenia w działalności 

W wywiadach przeprowadzanych z respondentami pojawił się również wątek rekompensaty pieniężnej 

z tytułu poniesionych strat z powodu nałożonych czasowych ograniczeń na zakres działalności 

gospodarczej. Przywoływano przykłady krajów (np. Niemcy, Hiszpania), które zdecydowały się wdrożyć 

procedurę odszkodowawczą dla poszczególnych sektorów gospodarki. 

„powinien być jakiś fundusz odszkodowawczy po prostu, myśmy nie pracowali bo żeśmy 

nie chcieli, ale żeśmy nie mogli i nie było żadnej refundacji np. wynajmu magazynów, no 

nie wiem, kosztów stałych tak? (...) No tutaj powinna wejść procedura odszkodowawcza i 

powinniśmy dostać pieniądza za utracone... zwrot kosztów i utracone zyski.”(R. 16) 
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5.1.7.5. Specyfika działalności przedsiębiorstw społecznych w różnych branżach  

Możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności gospodarczej w okresie pandemii uzależniona 

była od branży, w której funkcjonowały przedsiębiorstwa. Najsilniej skutkami pandemii dotknięte były 

przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej, rekreacyjnej i turystycznej, znacznie mniej negatywne 

skutki pandemii (o ile w ogóle) odczuły przedsiębiorstwa w branży budowlanej czy usług 

administracyjnych. 

Rodzaj działalności Działalność w okresie pandemii Wykorzystane mechanizmy 
wsparcia 

Usługi gastronomiczne - dostosowanie zaplecza (kuchni) do 
wymogów sanitarnych 
- zmiana profilu działania ze 
stacjonarnego na dowóz posiłków 
- uzupełnienie zasobów 
przedsiębiorstwa o transport 
(samochód) i poszerzenie portfolio 
przy startowaniu w konkursach o 
usługę transportu posiłków 

-umorzenie składek ZUS 
- tarcza PFR 
- jednorazowa bezzwrotna 
pożyczka 5000 zł z PUP 
-mechanizm zakupowy 
OWES  

Usługi porządkowe - poszerzenie usług o dezynfekcję 
- pozyskanie kontraktów przy 
czyszczeniu innych pomieszczeń 
aniżeli pomieszczenia biurowe: hal 
magazynowych, pomieszczeń 
socjalnych  

-dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracownika i 
należnych składek ZUS z PUP 
-tarcza PFR  
- mechanizm zakupowy 
OWES 

Przedsiębiorstwo produkcyjne - pozyskanie dotacji PFRON na 
utworzenie nowej linii produkcyjnej i 
zwiększenie zatrudnienia 
- utworzenie portfolio w oparciu o 
dotychczas realizowane usługi i 
pozyskanie nowych kontraktów 

- tarcza PFR 

Usługi księgowe i rachunkowe - kontynuowanie dotychczasowej 
działalności zwiększenie liczby 
klientów (o ok. 20%) w 2021 r. 

-dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
PUP  
-umorzenie składek ZUS  

Usługi budowlane - ograniczenie realizacji usług na rzecz 
JST z uwagi na brak środków 
inwestycyjnych samorządów 
- realizacja zleceń komercyjnych 

- umorzenie składek ZUS 
- dofinansowanie do 
wynagrodzeń z PUP 
- tarcza PFR 
- jednorazowa bezzwrotna 
pożyczka 5000 zł z PUP 

Turystyka i rekreacja - poszerzenie usług zakwaterowania o 
agroturystykę i kemping 
- ograniczenie zleceń związanych z 
organizacją usług turystycznych 

- umorzenie składek ZUS 
- tarcza PFR 
- bezzwrotna pożyczka z PUP 
- mechanizm zakupowy 
OWES 
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Kultura i edukacja, w tym obsługa 
wydarzeń kulturalnych 

- świadczenie usług edukacyjnych w 
formule on-line 
- szkolenie pracowników w celu 
pozyskania kompetencji cyfrowych 
niezbędnych do obsługi wydarzeń 
edukacyjnych i kulturalnych w 
formule on-line 
- transmisja wydarzeń kulturalnych, 
obsługa konferencji on-line 

-umorzenie składek ZUS  
-tarcza PFR  
-jednorazowa bezzwrotna 
pożyczka 5000 zł 
- mechanizm zakupowy 
OWES 

Usługi transportowe - świadczenie usług w ograniczonym 
wymiarze (do ok. 50%) 

- umorzenie składek ZUS 
- dofinansowanie do 
wynagrodzeń z PUP 
- bezzwrotna pożyczka z PUP 

Przedsiębiorstwa wielobranżowe (w 
tym usługi gastronomiczne i 
opiekuńcze, gastronomiczne i 
pralnicze) 

- wprowadzenie usługi prania z 
dezynfekcją 
- usługi gastronomiczne i pralnicze dla 
zakładów opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej 
- obniżenie kosztów realizacji usług 
opiekuńczych przez stażystów  

- umorzenie składek ZUS 
- tarcza PFR 
- mechanizm zakupowy 
OWES 

 

5.1.7.6. Wsparcie finansowe 

Uruchomienie rządowych instrumentów wsparcia, nierzadko zadecydowało o utrzymaniu się 

przedsiębiorstwa na rynku w okresie epidemicznego kryzysu.  

„Tak, tak pomogły, jak najbardziej. Myślę że bez tego by nas nie było, więc jak najbardziej, 

jak najbardziej na plus. Wiadomo, że mogłoby być więcej, ale na pewno w jakimś stopniu 

pomogło”(R. 18) 

Transfery pieniężne, umorzenia i odroczenia spłaty należności związanych z obowiązkowym 

ubezpieczeniem społecznym ułatwiły doraźną poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. 

Poczynione w ten sposób ograniczenia kosztów pozwalały na wykorzystanie zarobionych środków 

finansowych na bieżące płatności faktur dla dostawców i uniknięcie zatorów płatniczych zarówno  

u kontrahentów jak i w samych przedsiębiorstwach (np. związanych z wypłatą wynagrodzeń), 

wspierając – na miarę możliwości - bezpieczeństwo finansowe pracowników reintegrowanych  

Dotacje i zewnętrze dodatkowe środki finansowe, takie jak niskooprocentowane lub bezzwrotne pożyczki 

przeznaczane na inwestycje, wspomagały rozwój przedsiębiorstw i sprzyjały zawieraniu nowych umów oraz 

poszukiwaniu kolejnych zleceń. Przy czym, nie należy zapominać, że w 2020 r. wiele badanych 

przedsiębiorstw było objętych wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności i/ bądź dotacjami na 

utworzenie miejsc pracy lub znajdowała się w okresie trwałości projektów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym koordynowanych przez OWES.  
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Krytyczne oceny programu pomocowego w ramach Tarczy antykryzysowej dotyczyły zbyt krótkiego 

czasu oferowanego wsparcia i zbyt niskiego poziomu wsparcia. Komplikacje powodowały przepisy 

związane z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedsiębiorstw wielobranżowych i potrzeby 

spełnienia warunku działania w branży, do której kierowane było wsparcie zgodnie klasyfikacją PKD. W 

rzeczywistości, w kilku badanych przedsiębiorstwach faktycznie prowadzona działalność nie pokrywała 

się z formalnie zarejestrowaną. Uwagi zgłaszano również pod adresem nieczytelności komunikatów i 

dostępności oraz precyzji informacji dotyczących dedykowanych form wsparcia konkretnym 

podmiotom. Respondenci wskazywali również na, ich zdaniem, niedostateczne mechanizmy wsparcia 

kierowane do organizacji pozarządowych.  

„podstawowa bariera o której wspomniałem przed chwilą, czyli taka niejasność z czego de 

facto mogą korzystać organizacje pozarządowe, a szczególnie organizacje pozarządowe 

posiadające status przedsiębiorstwa społecznego. Tutaj mam wrażenie, że w ogóle, że te 

tarcze były…. no nie były przygotowywane pod kątem organizacji. One były trochę jak na 

doczepkę w tych tarczach i trzeba się było doszukiwać. Myśmy bardziej korzystali z tych 

tarcz jako przedsiębiorca niż jako organizacja pozarządowa. Bo tak to było bardziej 

widoczne z czego przedsiębiorstwo może skorzystać jako organizacja pozarządowa. Poza 

tym ten poziom wsparcia dla organizacji pozarządowych na poziomie 5000 zł, czy zwrot 

dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń to naprawdę jest żenujący poziom”(R. 6) 

5.2. Spółdzielnie socjalne w warunkach Covid-19 

5.2.1. Spółdzielnie socjalne przed pandemią Covid-19 

Większość badanych spółdzielni oceniła swoją kondycję finansową sprzed pandemii jako korzystną. 

Spółdzielnie miały dodanie bilanse, a nadwyżki podlegały reinwestycji, głównie w środki trwałe oraz rozwój 

nowych oddziałów usprawniających realizację zleceń i powiększanie zasięgu działalności.  

 

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych w czerwcu 2021 roku, udało się zgromadzić informacje 

dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych zarówno przed jak i po wystąpieniu pandemii Covid-

19 tj. od marca 2020 r. Respondentami były osoby zajmujące stanowiska kierownicze w 7 

spółdzielniach socjalnych. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw społecznych i spółek non profit, 

reprezentacje zyskały branże mogące potencjalnie doświadczyć negatywnych skutków pandemii 

(gastronomia, budownictwo, kultura i edukacja, usługi sprzątające) oraz istotne z punku widzenia 

kierunku rozwoju ekonomii społecznej w Polsce (usługi socjalne). 3 spośród spółdzielni były 

wielobranżowe, 4 opierały się o jeden profil działalności. 
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Kondycja finansowa przed marcem 2020 roku, dwukrotnie została oceniona jako „bardzo dobra”, 2 

respondentów wskazało jako „dobrą”, a trzech pozostał ujęło ją jako względną, lecz stabilną. Okres 

działalności spółdzielni przed wystąpieniem w Polsce pandemii Covid -19 wahał się od jednego roku do 

siedmiu lat i pod względem średniej długości stażu była to najliczniejsza grupa wśród badanych 

przedsiębiorstw społecznych. 

Na tle innych przedsiębiorstw społecznych respondenci ze spółdzielni socjalnych dobrze oceniali swoją 

sytuację i zakres prowadzonej działalności, która pozwalała nie tylko na pokrycie kosztów stałych, ale 

także inwestycje w środki trwałe, rozwój nowych oddziałów usprawniających realizację zleceń i 

powiększania zasięgu działalności. Tym co wyróżniało spółdzielnie socjalne, było pożytkowane 

dodatkowych środków na działalność animacyjną, stawiając sobie za cel poprzez rozrywkę i rekreację 

stymulować rozwój personelu poddawanego reintegracji.  

4 spośród 7 badanych spółdzielni świadczą usługi dla stałych odbiorców na podstawie umów z 

samorządem lokalnym. Warto podkreślić, że dla części badanych spółdzielni gmina jest organem 

założycielskim. Dotyczy to spółdzielni realizującej usług gastronomiczne, pralnicze i konserwacyjne dla 

schronisk i noclegowni na terenie Warszawy oraz spółdzielni z branży gastronomicznej, której zaplecze 

kuchenne znajduje się na terenie szkolnej stołówki. Natomiast spółdzielnia świadcząca usługi 

opiekuńcze w Nysie działa przy Centrum Integracji Społecznej. Pozostałe badane spółdzielnie, nie są 

związane z żadną instytucjonalną placówką.  

Główne źródło dochodu spółdzielni stanowiła działalność gospodarcza oparta o zamówienia publiczne i 

umowy z gminą (4) oraz pochodzące od prywatnych klientów (3). Dodatkowy, czasowy przychód w 4 

spółdzielniach generował udział w projektach na zasadach partnerskich i wykonawczych, wielokrotnie 

wnosząc istotny i satysfakcjonujący finansowy wkład, a w przypadku 1 spółdzielni oceniony został jako 

kluczowy z punktu widzenia kondycji finansowej spółdzielni. 

„No tak, no wie Pani dlatego mówię o tych projektach unijnych, bo projekty unijne pozwalały 

nam gdzieś być i żyć, o tak powiem. Natomiast gdyby nie projekty, nie utrzymalibyśmy się  

z własnej działalności gospodarczej, o w ten sposób. Nie, nie moglibyśmy” (R. 7) 

Projekty, w realizacji których uczestniczyły spółdzielnie socjalne były współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, środków samorządowych lub PFRON-u. Zazwyczaj miały 

charakter szkoleniowy i edukacyjny, włączając w to koordynacje programów reintegracyjnych oraz 

wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy i praktyk zawodowych. Dodatkowo, 2 spółdzielnie otrzymywały 

dofinansowanie do miejsc pracy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, pozostałe były 

beneficjentami Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie dofinansowania na rozwój oraz jako 

strona partnerska w projekcie utworzenia Domu Seniora. 
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Pod względem liczby etatów spółdzielnie zatrudniały od 6-20 osób, z czego 40-100% była 

pracownikami reintegrowanymi. W 5 spółdzielniach zatrudniano na warunkach umowy o pracę lub 

spółdzielczą umowę o pracę (2), w 2 praktykowana była metoda łączona: 50% kadry zatrudniano na 

warunkach umowy o pracę, pozostałe 50% zatrudniano na warunkach umowy zlecenia. Badania 

pozwoliły ustalić, że jedna ze spółdzielni dodatkowo założyła fundację adresowaną do kobiet. Jej 

głównym celem jest stworzenie warunków, między innymi przez elastyczny grafik pracy, 

umożliwiającym powrót na rynek pracy kobietom długotrwale bezrobotnym. 

 „Założyłyśmy fundację w tym roku, głównie dla kobiet, zajmującą się pomocą dla kobiet  

i jednocześnie je reintegrując w postaci zatrudnienia. Dajemy kobietom pracę, świadczymy 

usługi sprzątające, dozór ogrodów (…) mogą tutaj do nas przyjść do pracy i znaleźć tutaj 

swoje stabilne miejsce pracy”(R.1) 

Struktura pracownicza personelu reintegrowanego rekrutowana była spośród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W zasobach ludzkich stołecznej jadłodajni, pracę znalazły osoby 

wychodzące z kryzysu bezdomności, niepełnosprawne fizycznie i umysłowo oraz byli więźniowie.  

W placówce z województwa lubuskiego, o analogicznym profilu i zbliżonym stażu, zatrudnione były 

osoby długotrwale bezrobotne, często będące w wieku niesprzyjającym do zatrudnienia na wolnym 

rynku. Podmioty działające w sferze usług opiekuńczych zatrudniały stażystów programów 

reintegracyjnych, niejednokrotnie sprawując pieczę nad realizacją ich procesu szkoleniowego. Osoby  

z niepełnosprawnościami odnalazły swoją drogę zawodową w dwóch spółdzielniach specjalizujących 

się w szeroko pojmowanym budownictwie i konserwacji, pracach naziemnych oraz zagospodarowywaniu 

odpadów komunalnych. W placówce dbającej o czystość biur i pomieszczeń zamkniętych personel  

w 90% składa się z bezrobotnych i niepełnosprawnych kobiet. Placówka, odpowiadająca za realizację 

światła i dźwięku, technikę sceniczną na wydarzeniach, koncertach i masowych imprezach to zespół  

w 100% złożony z bezrobotnych mężczyzn. 

„są wykwalifikowani i to, że są to osoby bezrobotne w sensie były bezrobotne trwale wynikało z 

tego, że w naszej branży bardzo ciężko jest znaleźć zatrudnienie na stałe. To są osoby, które 

zazwyczaj pracowały na umowę-zlecenie, jakaś umowę o dzieło, gdzieś tam na lewo jeździły z 

jakimś zespołem i jakby nigdzie nie miały ciągłości nigdzie nie pracowały. Byli co chwilę na 

bezrobociu, żeby mieć ubezpieczenie, a teraz mają stale zapewniającą dochód”(R.2) 

Wyzwania, z którymi musiały się mierzyć spółdzielnie socjalne były zróżnicowane. Jednak, w świetle 

analiz porównawczych nie są charakterystyczne dla spółdzielni, a dla wszystkich przedsiębiorstw 
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społecznych. W zakresie infrastruktury były to problemy w pozyskaniu gminnych lokali z biurowym 

przeznaczeniem lub konieczność modernizacji zaplecza kuchennego dzierżawionego budynku. 

Spółdzielnie doświadczały również trudności w pozyskaniu zamówień pozwalających na zapewnienie 

stałych dochodów. Badani podkreślali konieczność nieustającego poszukiwania nowych zleceń, z 

nadzieją na zawieranie kontaktów o trwałym charakterze.  

„Rynek nagłaśniania, oświetlania to jest dosyć hermetyczne środowisko. Z jednej strony są 

samorządy, które mają jakiś kilka firm, do których wysyła zapytanie ofertowe i nie 

potrzebuje następnej. Tak, że trzeba było z jednej strony zdobyć zaufanie klienta takiego 

samorządowego.”(R.2)  

Osobną kategorię stanowiły trudności kadrowe związane z rekrutacją i zasilaniem zespołów 

wykwalifikowanymi pracownikami i pracownicami. 

„W tym zawodzie niestety nie wszystkie osoby nadają się do tej pracy, wszystkim wydaje 

się, że sprzątanie to o! Sprzątanie to sprzątanie i każdy potrafi, a to nieprawda. Tutaj, 

przynajmniej u nas, trzeba profesjonalnie sprzątać i to jest całkiem inne sprzątanie niż 

sprzątanie w domu.(…) Znaleźć kilka dobrych osób do pracy jest bardzo trudno tutaj, w 

naszej branży”(R.13) 

5.2.2. Sytuacja spółdzielni w trakcie pandemii Covid-19  

Pandemia, z wyjątkiem jednej spółdzielni, wywarła niekorzystny wpływ funkcjonowanie spółdzielni, bez 

względu na branżę. Spółdzielnie doświadczały trudności w pozyskaniu zamówień pozwalających na 

zapewnienie stałych dochodów. Badani podkreślali konieczność podejmowania aktywności na polu 

poszukiwania nowych zleceń, z nadzieją na zawieranie kontaktów, dających szanse na współpracę o trwałym 

charakterze.  

Mimo ograniczeń związanych z trudnościami w prowadzeniu działalności na dotychczasową skalę,  

w spółdzielniach socjalnych zostało utrzymane zatrudnienie, w tym zatrudnienie osób reintegrowanych. 

 

Na podstawie zebranych informacji od respondentów wynika, że znaczenia pandemii dla zmniejszenia 

skali prowadzonej działalności spółdzielni przebiegało w analogiczny sposób jak w przypadku 

pozostałych przedsiębiorstw społecznych. Spadki przychodów w grupie badanych spółdzielni w 2020 

roku w porównaniu do roku 2019, wyniosły między 30 a 60%. Jednakże jedna z badanych spółdzielni z 

branży gastronomicznej zanotowała stuprocentowy wzrost przychodów oraz niezwykle obiecujące 

prognozy finansowe na bieżący rok, co czyni z niej ewenement w próbie badawczej. Co więcej, wynik 

został wypracowany pomimo niezrealizowanego lukratywnego kontraktu na catering dla 

uniwersyteckiej stołówki.  
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W okresie od rozpoczęcia pandemii 7 spółdzielni doświadczyło ograniczenia skali prowadzonej 

działalności. W przypadku spółdzielni realizujących swoje świadczenia na podstawie umów  

z samorządami lokalnymi, zredukowanie wydatków przez gminy w związku z przymusem skierowania 

środków publicznych na walkę ze skutkami Covid -19, wpłynęło na zmniejszenie ilość nowych zleceń.  

Spółdzielnie opierające swoją działalność o zamówienia prywatne (usługi porządkowe, kultura -

edukacja, budownictwo, usługi opiekuńcze) lub dywersyfikujące rynek odbiorców usług (gastronomia) 

również wskazywały na spadek zamówień i zainteresowania usługami świadczonymi przez spółdzielnie 

socjalne. Obawy przed rozprzestrzenianiem się zakażeń Covid-19 zredukowały liczbę usług 

świadczonych przez spółdzielnię socjalną w sektorze opiekuńczym. Dodatkowym czynnikiem 

zmniejszającym popyt na usługi opiekuńcze zasygnalizowanym w wywiadach, był wskaźnik 

umieralności wśród dotychczasowych klientów spółdzielni i obawa przed zakażeniem.  

W przypadku 1 spółdzielni socjalnej (gastronomia) pandemia wpłynęła na zasięg działalności, 

uniemożliwiając realizację nowego kontraktu z placówką edukacyjną na usługi cateringowe. Z kolejnej 

spółdzielnia specjalizująca się w budownictwie, pracach głębinowych i naziemnych zmuszona była do 

poszukiwania zleceń na obszarze wykraczającym poza województwo.  

Podczas badań zapytano o ocenę krótkoterminowych skutków finansowych (do 12 miesięcy) dla 

spółdzielni socjalnych. W ocenie respondentów, pogarszająca się sytuacja finansowa spółdzielni 

socjalnych wiązała się z koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań, uruchamiania kolejnych usług 

wychodzących poza sektor obecnej działalności i podejmowania się doraźnych zleceń na usługi 

remontowe i ogrodnicze. Zanotowano również spadek obrotów oraz czasowe zawieszenie placówki 

świadczącej usługi opiekuńcze i punkt gastronomiczny. 

W opinii respondentów, długotrwałe skutki finansowe dla przedsiębiorstw będą się wiązać  

z koniecznością wzrostu marży oraz kontynuacją strategii poszerzania świadczonych usług o kolejne 

branże pozwalające budować ofertę kompleksową (np. opiekuńczo-gastronomiczną).  

Pandemia nie wpłynęła na poziom zatrudnienia pracowników reintegrowanych, w żadnej z badanych 

spółdzielni nie doszło do rozwiązania umowy o pracę. W przypadku 3 spółdzielni zwiększono liczbę 

etatów (gastronomia: 10, usługi sprzątające: 3, kultura i edukacja: 4), a nowymi pracownikami zostały 

osoby reintegrowane. Nowe stanowiska są efektem poszerzenia zakresu usług lub pozyskania nowych 

kontraktów na świadczenie usług. 

Zmniejszenie etatów miało miejsce w 2 spółdzielniach, w pozostałych 5 spółdzielniach nie obniżono 

wymiaru etatu. W 1 spółdzielni 2 osoby z personelu reintegrowanego nie zaakceptowały zmian  

w warunkach umowy o pracę. W ich miejsce przyjęto nowe pracownice również ze środowiska osób 

zagrożonych wykluczeniem.  
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Zachorowania na Covid-19 i kwarantanny wśród zespołów miały miejsce w 4 spółdzielniach, w tym w  

3 z nich wpłynęły na zakres wykonywania obowiązków pracowniczych i zobowiązań kontraktowych. 

Zgłoszono niekorzystny wpływ zwolnień chorobowych z powodu Covid-19 wśród personelu na 

funkcjonowanie spółdzielni i realizację zadań według założonych harmonogramów. W opinii 

respondentów z 2 spółdzielni z branży budowlanej dodatkowo poważnym obciążeniem finansowym 

były koszty wynagrodzeń chorobowych z powodu Covid-19, pokrywanych ze spółdzielczego budżetu. 

„niesprawiedliwe jest to, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie to oczywiście jeszcze 

pracodawca musi za to płacić (…) gdybyśmy mieli 20 takich osób, każdemu zapłacić, no to 

2-3 miesiące i dziękuję, po firmie, tak?” (R.4) 

Niezaplanowane urlopy opiekuńcze w związku z koniecznością wprowadzenia nauki zdalnej, miały 

miejsce w 2 spółdzielnia. W jednej z badanych spółdzielni zaistniała konieczność organizacji czasowego 

zastępstwa za nieobecnych pracowników. Nie zdecydowano się wówczas na utworzenie etatów, tak jak 

to miało miejsce w spółce non profit z próby ogólnej PES. 

„Tak, miałam opieki nad dziećmi. Nawet miałam dość długo, bo to było dziecko 

niepełnosprawne, więc to się przedłużało, nie tylko do 8 ale do 13 lat. Tak że tak, to 

wpłynęło. No musiałam zastępstwo zrobić”(R.7) 

Z uwagi na konieczność dostosowania się do wymagań sanitarnych i ograniczenia ryzyka zakażeń, 

spółdzielnie socjalne były zmuszone do reorganizacji pracy. Powzięte strategie minimalizowania ryzyka 

zakażeń Covid-19, w świetle przeprowadzonych badań, nie odbiegały od strategii i działań wdrażanych we 

wcześniej opisanych typach podmiotów. Wyjątek stanowi spółdzielnia socjalna z branży gastronomicznej, 

której infrastruktura umożliwiała relokacje pracowników na miejsce wykonywanej pracy tym samym 

ograniczając ryzyko zakażenia. Kolejną wdrożoną strategią mającą na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia 

Covid-19 był prywatny transport pozostałej grupy pracowników na miejsca pracy.  

W opinii 6 respondentów, nie widziano możliwości wprowadzenia pracy zdalnej dla całego zespołu, w  

2 spółdzielniach zastosowano pracę zdalną dla kadry administracyjnej przez okres 3 tygodni.  

W 1 spółdzielni socjalnej kontynuowano pracę w programie z zakresu szkoleń zawodowych w formule 

zdalnej on-line. 

Według opinii 6 respondentów nie zauważono zmiany postaw pracowników w trakcie pandemii, za 

wyjątkiem 1 ze spółdzielni. Zdaniem respondentki na zmianę postawy wśród jednej z pracownic miała 

wpływ sytuacja domowa narażająca ją na długotrwały stres: 
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„osoba, moja pracownica, która ma męża alkoholika, który przez pandemię siedział  

w domu i rzeczywiście miała problemy z tym, no nadużywaniem alkoholu i to się też odbiło 

na dziecku. No i ona przychodziła zdenerwowana, albo dzwoniła rano, że dzisiaj nie może 

przyjść do pracy, bo musi zostać z małym, bo mąż pijany. No i takie, myślę że to jest też 

przez pandemię, bo on pracuje dorywczo, jeżeli nie było pandemii to tej pracy dorywczej 

było więcej, a teraz Ci ludzie zostali skazani na czyjąś łaskę-niełaskę”(R.6) 

Ocena relacji spółdzielni socjalnych z samorządem w trakcie pandemii, jest analogiczna do oceny 

dokonanej przez respondentów przedsiębiorstw społecznych. Podobnie jak w przypadku pozostałej 

części próby, warunkowana jest doświadczeniami wcześniejszej współpracy, tj. przed marcem 2020 

roku i pandemia nie wpłynęła na zmianę oceny. Jednakże, jedynie wśród respondentów 

reprezentujących spółdzielnie socjalne pojawiła się opinia o konieczności edukowania samorządów 

lokalnych co do roli ekonomii społecznej i potrzebie współpracy z samorządem lokalnym w zakresie 

świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych 

„Nasze relacje są coraz lepsze, to wynika z tego, że samorząd uczy się, że spółdzielczość nie 

boli, że możemy coś zrobić dla dobra, nie tylko siebie, bo nas postrzegano na początku jak 

na przedsiębiorcę, który chce zarobić po prostu i nic więcej. To teraz widzą, że my chcemy 

coś więcej, że my pracujemy, żeby zarobić na nasze pensje, ale też robimy dużo dobrego 

dla środowiska” 

Oczekiwania względem zaangażowania i współpracy jednostek samorządu lokalnego, z jednym 

wyjątkiem nie różniły się w badanej próbie. Respondenci życzyliby sobie widzieć większe 

zainteresowanie i zaangażowanie ze strony władz samorządowych. Spółdzielcy, podobnie jak inni 

przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych podzielają opinię o konieczności częstszego stosowanie 

klauzuli społecznej. 

„Fajnie by było, gdyby była jakaś klauzula społeczna, to bardzo, bo ja uważam, że jesteśmy 

wykwalifikowaną kadrą teraz jak na tę chwilę. A klauzula społeczna jest, ale ona nie działa. 

Mamy wiertników, mamy hydraulików, mamy wszystko zgodnie z tym i moglibyśmy mieć 

pierwszeństwo w przetargach” (R.4) 

Panuje ogólna zgoda wśród badanych, że ustawowo powierzony samorządom mechanizm nie jest 

należycie wykorzystywany lub nie jest wykorzystywany wcale. Opory administracji przed stosowaniem 

instrumentu, zdaniem respondentów, wynikają przede wszystkim z niezrozumienia istoty ekonomii 

społecznej, braku zaufania do rzetelności i kwalifikacji do wykonywania zleceń przez przedsiębiorstwa  
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i spółdzielnie socjalne bez uszczerbku na jakości, mentalnych przyzwyczajeń, prawa o zamówieniach 

publicznych i przetargach, gdzie kluczem jest najtańsza wycena, obaw przed odpowiedzialnością 

hamujących decyzje. 

„Wie Pani, jak otworzyłam ten biedny dom i chodziłam do gminy, żeby tak nie stało, że 

może byśmy coś pomyśleli i kompletnie nie są zainteresowani. Nie są zainteresowani, to 

jest małe miasto, jak jest ogłaszany jakiś konkurs to wiadomo kto go wygra, z góry 

wiadomo, a no naprawdę”(R.7) 

Zdaniem respondentów, stosowanie klauzuli społecznej, mogłoby korzystnie wpłynąć na ich 

funkcjonowanie. Stwarzałoby również warunki, w których spółdzielnie społeczne mogłyby 

zaprezentować swoją przedsiębiorczą wartość. Większość z nich ma za sobą zawodowe doświadczenie, 

udokumentowane projekty, uznanie kontrahentów z komercyjnego rynku usług. Przedstawiciele 

spółdzielni, podobnie jak respondenci z innych przedsiębiorstw społecznych oczekują zwiększenia 

równouprawnienia w przetargach i zamówieniach publicznych. Świadomość równych szans  

w konkursach i naborach organizowanych przez władze lokalne, to ułatwienia w obszarze działań 

planistycznych spółdzielni, po drugie zachęta do rozwoju, inwestowania w zaplecze techniczne i 

podnoszenia kompetencji.  

„prowadząc firmę nigdy się nie wie, co będzie jutro, jakie zlecenie nam wpadnie. Mamy 

jakiś tam harmonogram, nie ma tych zleceń za dużo, tak jak w zeszłym roku czy dwa lata 

temu przed pandemią, no ale nie wiadomo co przyniesie, trudno mi przewidzieć, nie 

jestem w stanie tego przewidzieć. Fajnie jakby pomoc była, mówię, klauzula społeczna, bo 

wtedy wiemy, że gminy planują i raz na trzy zlecenia, my jako spółdzielnia, będziemy mieli 

szanse gdzieś zdobyć”(R.4) 

Oczekiwania podnoszone w wywiadach przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych odnoszą się 

również do kwestii organizacji, w tym przede wszystkim przejrzystości, konkursów projektowych. 

Zdaniem respondentów, informacja zwrotna o powodach decyzji o niepowierzaniu konkretnych zadań  

i projektów spółdzielniom socjalnym, umożliwiłaby weryfikacje i profesjonalizację spółdzielni oraz 

stymulować rozwój w kierunku pisania projektów, wniosków dotacyjnych a nawet budowy programów.  

„projekty, które można by było realizować żeby one były, bo wie Pani niektóre są bardzo 

czytelne, a niektóre takie, gdzieś np. odpadam, tam któryś rok z rzędu staramy się, 

odpadamy i nie ma przejrzystych… ja nie wiem np. dlaczego, tak? Dobrze by było wiedzieć, 

dlaczego się odpada”(R.7) 
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5.2.3. Korzystanie z Tarczy antykryzysowej i innych mechanizmów wsparcia 

Wsparcie adresowane do spółdzielni socjalnych dostępne w ramach Tarczy antykryzysowej wpłynęło pozy-

tywnie na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w okresie pandemii Covid-19. 

Badane spółdzielnie socjalne korzystały z umorzenia składek ZUS, tarczy finansowej Polskiego Funduszu Roz-

woju ,dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych , oraz bezzwrotnych pożyczek 5000 zł   

Spółdzielcy pozytywnie ocenili moment uruchomienia wsparcia finansowego oraz skierowanie instrumentów 

wsparcia dla spółdzielni socjalnych.  

Spółdzielnie skorzystały z mechanizmu zakupowego OWES realizując zlecenia związane z potrzebami wywoła-

nymi przez pandemię: szycie maseczek, dystrybucja środków dezynfekcyjnych. 

 

Instrumenty wsparcia dostępne dla spółdzielni socjalnych były takie same jak dla wszystkich 

przedsiębiorstw społecznych. Wszystkie spółdzielnie socjalne skorzystały z całkowitego umorzenia 

składek ZUS (art. 31zo) na okres 3 miesięcy. Z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 

nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15gg), również wypłacanym przez okres kwartału, 

skorzystały 2 spółdzielnie socjalne. Bezzwrotna, jednorazowa pożyczka 5.000 zł z (art. 15zzda 4 ustawy 

covid), została przyznana 5 spółdzielniom.  

Z subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju (art. 21 a ustawy o instytucji rozwoju) w sumie skorzystało  

6 spółdzielni w tym w jednym przypadku wskazano na dwukrotność wnioskowania. Podobnie jak  

w przypadku mechanizmu umorzenia bądź dofinansowania ZUS, wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju 

w ocenie respondentów było wysokie. 

W badaniach nie wskazano na korzystanie z pozostałych instrumentów zawartych w pakiecie Tarczy 

antykryzysowej.  

Tabela 2 Wykorzystane instrumenty wsparcia 

Forma Liczba podmiotów 

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31zo) 7 
Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (subwencje zwrotne na 
pokrycie części niepokrytych kosztów stałych dla przedsiębiorstw z określonych branż 
podstawa prawna art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju 

6 

Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm (art. 
15zzda 4 ustawy covid) 

5 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym 
lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych (art. 15 gg) 

2 

Źródło: opracowane własne 
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W ocenie respondentów, wsparcie adresowane do PES, w tym do spółdzielni socjalnych dostępne w ramach 

Tarczy antykryzysowej wpłynęło pozytywnie na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w okresie pandemii 

Covid-19. Umorzenia składek ZUS pozwoliło utrzymać płynność finansową i zatrudnienie. Zwrócono również 

uwagę na precyzję zapisów ustawy z jasnym wskazaniem na spółdzielnie socjalne oraz moment 

uruchomienia wsparcia, przypadający na niejednokrotnie najtrudniejszy okres dla kondycji finansowej 

spółdzielni. Respondenci podkreślali pozytywny wpływ wsparcia na postawę kadry zarządzającej 

spółdzielniami, wzmocnienie motywacji do działania i poszukiwań nowych rozwiązań zarobkowania.  

„To nawet tak zmieniło myślenie, że może przeżyjemy, może damy radę. No bo te tarcze to, 

nikt nie wiedział jak to się je. Jak to będzie wyglądały te spłaty, nie spłaty, a tutaj jednak 

był aparat w miarę prosty i dość szybko te pieniądze się dostawało tak że w dobrym 

okresie, tym najgorszym, gdy potrzeby były duże”(R.6)  

W przypadku 2 spółdzielni zadeklarowano, że otrzymane wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju 

uchroniło placówki przed upadłością i koniecznością jej rozwiązania.  

2 z 7 placówek uczestniczyło w procedurze mechanizmu zakupowego i zleceń zadań publicznych z 

pominięciem konkursu organizowanych przez OWES w początkowym okresie pandemii. Były nimi 

zadania szycia i dystrybucji maseczek i środków higienicznych oraz realizacji transmisji warsztatów dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w jednym z ośrodków samopomocy. Spółdzielnia 

podejmująca się zadania szycia i dystrybucji maseczek podkreślała korzystny wpływ mechanizmu 

zakupowego na doraźną poprawę kondycji finansowej placówki oraz lokalnej społeczności posiadający 

kompetencje do zaangażowania w program OWES.  

5.2.4. Strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19 i przyszłe plany 

Badania pozwoliły ustalić, że obrane przez spółdzielnie socjalne strategie przeciwdziałania negatywnym 

skutkom Covid-19, z wyjątkiem konieczności rezygnacji z wydatków na dodatkowe zajęcia reintegracyjne dla 

pracowników reintegrowanych, nie odbiegały od strategii innych przedsiębiorstw społecznych. W zakresie 

inwestycji, odraczano plany rozwojowe lub poszukiwano zewnętrznych źródeł finansowania, mogących pokryć 

koszty związane z zakupem sprzętu. Działalność placówek niegenerujących wystarczających zysków zwieszano 

na nieokreślony czas. Strategię delegowania pracowników na bezpłatne urlopy stosowano w momentach 

przestoju ekonomicznego. Redukowano wydatki, ograniczając je do minimum.  

W związku z ograniczeniem liczby zamówień publicznych przez gminy z uwagi na przekierowanie środków 

finansowych na potrzeby związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeń, spółdzielnie socjalne 

decydują się  również na poszerzanie oferty usług oraz aktywnym poszukiwanie zleceń na rynku prywatnym. 
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Spółdzielnie socjalne nie rozważały przebranżowienia, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji 

rynkowej oraz ograniczeń funkcjonowania poszerzały listę realizowanych usług. Poniżej opisane są 

konkretne działania realizowane przez badane podmioty.  

Spółdzielnia świadcząca usługi gastronomiczne na rzecz szkolnej stołówki zadeklarowała dalsze 

poszukiwania indywidualnych klientów na rynku komercyjnym, poszerzając w ten sposób skalę 

działalności o kolejny rynek zbytu tak, by zminimalizować straty związane z okresowym zawieszeniem 

dostarczania posiłków do placówki edukacyjnej. W najbliższych planach ma również wynajem 

stołówkowej sali dla szkoleń aktywizacyjnych w ramach projektu, w którym partycypuje jako strona 

wykonawcza. 

Spółdzielnia socjalna świadcząca usługi sprzątające pozyskała 3 nowe kontrakty na realizacje umowy 

trójstronnej, koordynowaną przez Rzeszowską Agencje Rozwoju Regionalnego, mającej rozpocząć się  

w najbliższych miesiącach. Nowy kontrakt obejmujący odkażanie pomieszczeń ma (w założeniach 

respondenta) zagwarantować dochód dla spółdzielni, natomiast zleceniodawcom, dla których ma być 

świadczona usługa, zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego w miejscu pracy.  

Spółdzielnia socjalna z branży budowlanej, w najbliższej przyszłości również zamierza dywersyfikować 

odbiorców swoich usług w związku z redukcją liczby zamówień ze strony gminy. Spółdzielnia zamierza 

skierować ofertę odbioru odpadów komunalnych, prac remontowych i drogowych, ocieplanie 

budynków również do prywatnych odbiorców, co - zdaniem respondentki - uniezależni dochody od 

samorządu lokalnego, który kieruje dostępna środki finansowe na walkę ze skutkami Covid-19.  

Kolejna spółdzielnia, również świadcząca usługi w branży budowlanej, w związku z uruchomieniem  

w czasie pandemii usług obejmujących prace geologiczne, ogrodowe i budowlane dysponuje 

harmonogramem zamówień na najbliższe tygodnie. Ponadto, koncentruje się na przygotowywaniu 

wniosków o dotacje na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 

Plany spółdzielni świadczącej usługi gastronomiczne i pralnicze na rzecz schroniska i noclegowni, na 

najbliższą przyszłość zakładają – podobnie jak w kilku innych badanych przypadkach - komercyjne 

świadczenie usług. Przygotowana oferta obejmuje warsztaty kulinarno-edukacyjne z kuchni 

wegetariańskiej i no waste i adresowana jest do młodzieży. Planuje również otwarcie jadłodzielni 

bazującej na elementach ekonomii współdzielenia, oraz uruchomienia sprzedaży produktów 

spożywczych od lokalnych producentów Powzięte plany wpisują się w szeroką misję spółdzielni, 

stawiającą sobie za cel edukacje społeczną i zwiększanie świadomości społecznej o roli ekonomii 

społecznej.  
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Spółdzielnia z obszaru usług opiekuńczych i integracyjnych w lipcu 2021 r. rozpoczyna projekt 

współfinansowany z Funduszy Europejskich. Za podstawę projektu posłużył pomysł rozpoczętej przed 

pandemią inicjatywy powstania we współpracy z gminą dziennego domu opieki. Spółdzielnia 

współpracuje również w zakresie organizacji szkoleń aktywizacji zawodowej i warsztatów opiekuńczych 

z Centrum Integracji Społecznej. 

Spółdzielnia z branży eventowej wykorzystując zdobyte umiejętności i kompetencje w zakresie technik 

audio-wizualnych, zamierza nawiązać kontakt z samorządem lokalnym, przedstawiając jednostce 

poszerzoną ofertę usług. Nowa oferta daje szanse na świadczenie usług spółdzielni, nawet w przypadku 

ponownie zastosowanych rządowych obostrzeń i ograniczeń w zakresie organizacji masowych imprez i 

wydarzeń. 

5.2.5. Oczekiwania spółdzielców i czynniki powodzenia w okresie pandemii 

W trakcie badania zidentyfikowano specyficzne dla spółdzielni oczekiwania: 

 spółdzielnie zgłaszały potrzebę dofinansowania indywidualnej ścieżki szkoleń i kursów pracowników 

reintegrowanych, w tym dotacji na zwiększenie wymiaru godzin teoretycznych lub praktycznych 

aktywizacji zawodowej np. dla kursów prawa jazdy, szkolenia technik sprzedaży, oraz ekwiwalentów 

pieniężnych (bony turystyczne) mających przeznaczenie rekreacyjne i turystyczne dla pracowników 

reintegrowanych. 

 dwukrotnie zasygnalizowano potrzebę korzystania z pomocy profesjonalnych usług księgowych, 

równocześnie zwracając uwagę na poczucie obciążenia spółdzielni kosztami zlecania usług 

rachunkowych zewnętrznym firmom. 

 w grupie respondentów spółdzielni socjalnej zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania 

uwarunkowań geograficznych (lokalizacji) gminy przy projektowaniu i ogłaszaniu przetargów  

i zamówień publicznych przez władze samorządowe z uwagi np. na dodatkowe koszty związane  

z zapewnieniem adekwatnego transportu. 

 
Zebrany w trakcie badań materiał umożliwił zidentyfikować podobieństwa i różnice między spółdzielniami 

socjalnymi, a przedsiębiorstwami społecznymi i spółkami non profit. 

Oczekiwania spółdzielni wobec mechanizmów wspierania rozwoju w okresie pandemii i postpandemicznym 

są podobne do postulatów zgłaszanych przez inne przedsiębiorstwa społeczne. Postulaty te dotyczą  

3 wymiarów wsparcia:  

1) bieżącej pomocy usprawniającej funkcjonowanie spółdzielni w okresie postpandemicznym 

oraz przyszłego wsparcia ich rozwoju. W przypadku spółdzielni wskazano na potrzebę 

dofinansowań do kosztów środków higieny osobistej dla pracowników oraz dotacji na środki  
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dezynfekcyjne umożliwiające realizację zleceń oraz zyskania przewagi konkurencyjnej 

spółdzielni na rynku komercyjnych usług. Konieczność pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansujących rozwój spółdzielni, w tym poprzez realizację usług komercyjnych, wskazany był 

trzykrotnie w badanej próbie spółdzielni.  

2) umożliwienia nabycia i rozwoju kompetencji ukierunkowanych na dalszą profesjonalizację  

i usamodzielnienie finansowe. Opinie o konieczności wspierania rozwoju kompetencji np.  

w zakresie przygotowywania projektów i ubieganie się o ich finansowanie, pojawiały się  

w każdej z badanych populacji. Wskazano również, że udział w projektach stanowi ważny 

element generowania zysków i że jest istotnym i stabilizującym kondycję finansową wkładem 

dla wszystkich badanych organizacji pożytku publicznego  

3)  współpracy z jednostkami samorządu lokalnymi, zwiększenia częstotliwości stosowania 

klauzuli społecznej przez samorządy lokalne. 

Badania pozwoliły wyróżnić kategorię oczekiwań związanych ze wsparciem spółdzielni w zakresie 

szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz reintegracji osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem. 

Spółdzielnie socjalne wpisujące do prowadzonych programów reintegracyjnych animację, turystykę  

i rekreację, jako ich zdaniem istotnych elementów z punktu widzenia efektywności programów 

reintegracyjnych, wyraziły wobec otrzymania dodatkowej dotacji na cele rekreacyjno-turystyczne  

i kulturalne. Zgłoszona propozycja bonu turystycznego, zdaniem respondentów, umożliwiłaby 

kontynuacje dotychczasowych strategii reintegracyjnych. Aktywności z zakresu reintegracji społecznej 

w miarę możliwości finansowych były realizowane przez spółdzielnie do czasu pandemii i - zdaniem 

respondentów - przynosiła efekty i były dobrze przyjmowana przez personel reintegrowany. W okresie 

pandemii aktywizacja została przerwana, głównie ze względu na trudności w wygospodarowaniu na ten 

cel dodatkowych środków finansowych, chociaż zapewne ograniczenia mobilności również odgrywają 

tutaj pewną rolę.  

„chodzi o to, żeby ludziom tam gdzieś dodać skrzydeł, jakby były jakieś bony na 

reintegrację, na możliwości jakiegoś tam wyjazdu dla naszych spółdzielców, w formie 

bonu, nie mówię o formie gotówki, to by też było fajne. Jakieś takie wsparcie.”(R.2)  

Innym typem oczekiwanego wsparcia, projektowanego również pod kątem pracowników 

reintegrowanych, są dotacje edukacyjne dające szanse na zastosowanie spersonalizowanej ścieżki 

szkoleń dla pracowników reintegrowanych, którzy z różnych powodów doświadczają trudności  



 

70 
 

 

w nabywaniu wiedzy metodą standardową. W zależności od potrzeb personelu, dofinansowania 

mogłyby obejmować dodatkowe godziny lekcyjne, indywidualne szkolenia lub szkolenia metodą  

on-line, nawet w sytuacji gdy warunki epidemiczne nie nakładają obowiązku przeprowadzania szkoleń 

w formule zdalnej. 

„zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością i na te osoby przydałaby się pomoc, bo one 

troszeczkę w porównaniu do zespołu, który gdzieś tam się składa z fachowców one 

troszeczkę odstają. Przydałaby się jakaś pomoc na szkolenia dla nich, bo jednak one się 

uczą wolniej (…)więcej czasu żeby przyuczyć się do tych prac, ale trzeba dużą cierpliwość 

mieć i żeby pewnych rzeczy się nauczyli”( R.4)  

Zgłaszano również potrzeby związane z dofinansowaniem środków ochrony osobistej oraz środków 

dezynfekcyjnych i higienicznych, motywujące je potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego 

personelu wykonującego swoje zadania pracownicze w zamkniętych pomieszczeniach.  

W badanej próbie spółdzielni socjalnych znalazł się podmiot wyróżniający się sukcesem finansowym 

osiągniętym w trakcie pandemii Covid-19. Przed wyszczególnieniem charakterystycznych cech, które 

prawdopodobnie sprzyjały wzrostowi dochodów w 2020 roku (100%) oraz obiecującym prognozom na 

bilans 2021 roku (nawet 500% wzrostu w stosunku do roku 2019), niezbędny jest niewielki zarys 

kontekstu funkcjonowania tej konkretnej spółdzielni socjalnej ujęty w poniższej tabeli: 

 

Miejsce wykonywanej działalności  Schronisko i noclegownia dla osób w kryzysie 
bezdomności (do marca 2020 roku)  

Rozpoczęcie działalności  2013 rok  

Typ działalności  Usługi gastronomiczne, usługi pralnicze, prace 
konserwatorskie  

Typ zleceniodawcy  instytucje finansowane ze środków jednostek 
samorządu terytorialnego, odbiorcy komercyjni  

Dotychczasowi zleceniobiorcy (do marca 2020 rok)  ośrodki pomocy społecznej, schronisko dla osób w 
kryzysie bezdomności  

Nowe kontrakty  ośrodki pomocy społecznej, schronisko dla osób w 
kryzysie bezdomności  

Zasoby  Samochód dostawczy  

Dodatkowa infrastruktura  Wydzierżawiony dwukondygnacyjny budynek  

Środki finansujące wyposażenie nowego zaplecza 
kuchennego  

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
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Zaawansowanie projektu  Zmodernizowany lokal pod kątem prowadzenia 

działalności gospodarczej w nowej siedzibie  

Dodatkowe inwestycje  Kolejne samochody dostawcze ( 3 sztuki)  

Ilość dziennie realizowanych zamówień do marca 
2020 roku  

80 posiłków  

Ilość dziennie realizowanych zamówień po marcu 
2020 roku  

600 posiłków  

Wzrost dochodów w 2020 roku  100 % 

Nowe inwestycje w 2021 roku  Sala restauracyjna dla klientów komercyjnych  

Wykorzystane instrumenty wspierania zatrudnienia  Umorzenie składek ZUS  

Ilość pracowników reintegrowanych zatrudnianych 
do marzec 2020 rok  

8 

Ilość pracowników reintegrowanych zatrudnionych 
w 2021 roku  

24 (wzrost o 16 stanowisk pracy)  

 

 Do czynników przyczyniających się do sukcesu spółdzielni w trudnym okresie pandemii należą: 

 wypracowane procedury stanowiące bazę działalności oraz modyfikacje strategii adekwatnie 

do warunków, 

 utrzymanie dotychczasowych odbiorców usług spółdzielni, ze wskazaniem na klientów 

instytucjonalnych, 

 struktura organizacyjna spółdzielni, z akcentem na podwójne stanowiska menadżerskie, 

umożliwiające podział zadań wśród personelu zarządzającego oraz zastępstwo w przypadku 

zachorowania jednego pracownika z kadry zarządczej, 

 długość funkcjonowania spółdzielni (8 lat), 

 posiadanie wystarczających zasobów i środków trwałych oraz dalsze inwestycje poczynione w 

okresie pandemii, 

 umiejętności pozyskiwania dofinansowania na rozwój ze środków zewnętrznych, 

 pozycja rynkowa spółdzielni, przekładająca się na pozyskanie nowych zleceń od klientów 

instytucjonalnych, 

 infrastruktura (zaplecze lokalowe) umożliwiająca relokacje pracowników i ograniczenie ryzyka 

zakażeń wśród personelu, 

 zaawansowanie projektów gotowych do wdrożenia w okresie zniesienia ograniczeń na 

działalność gospodarczą, 

 udział w programach reintegracyjnych, ułatwiający dostęp do zasobów kadrowych i 

uzupełniania nowych stanowisk pracy, minimalizujący wyzwania związane z rekrutacją, 

 uzupełnienie zasobów kadrowych o stanowiska profesjonalistów umożliwiającym poszerzenie 

zakresu i obszaru usług. 
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6. Podsumowanie i rekomendacje 

Analiza wyników badań pozwoliła na wnioski i rekomendacje dotyczące dwóch obszarów: 

projektowania kolejnych mechanizmów rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, w tym 

spółdzielni socjalnych, oraz potrzeb przedsiębiorców i spółdzielców w związku z prowadzoną 

działalnością w okresie pandemii i czasie stabilizacji w okresie letnim 2021 r. i potencjalnie w okresie 

post-pandemicznym.  

Uruchomienie rządowych programów wspierało przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie 

socjalne w okresie pandemii, a w opinii kilku zadecydowało o ich przetrwaniu. Wedle pozyskanych 

informacji, instrumentami, które były chętnie stosowane i z których przedsiębiorstwa społeczne 

ponownie by skorzystały w przypadku wystąpienia kolejnej fali pandemii są:  

 dofinansowania do wynagrodzeń, co trzeci badany ponownie skorzystałaby z tego 

instrumentu  

  umorzenie składek ZUS, co trzeci badany oczekiwałoby tego instrumentu w przyszłych 

edycjach rządowego wsparcia  

  bezzwrotna pożyczka 5000 zł, co piąty badany uznał ją za wartą powtórzenia w pakietach 

wsparcia adresowanych do przedsiębiorstw społecznych. 

Spółdzielnie socjalne najchętniej korzystały z instrumentów ukierunkowanych na zatrudnienie,  

tj. okresowego umorzenia składek ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń, i deklarowały chęć 

ponownego skorzystania z nich w razie potrzeby. Respondenci reprezentujący spółdzielnie socjalne 

podkreślali również możliwość skorzystania z mechanizmu zakupowego OWES jako jednego  

z czynników sprzyjających podtrzymaniu ich działalności w trudnym okresie i instrumentu, z którego 

ponownie chętnie by skorzystali.  

W badaniach podkreślano również potrzeby informacyjne, z akcentem na jasność komunikatów 

dotyczących warunków ubiegania się o instrumenty pomocy skierowane do przedsiębiorstw 

społecznych. Podmioty, które korzystały ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie 

instrumentów pomocy finansowej rzadziej wskazywały na bariery w dostępie do informacji. Badani 

wskazali na istotną rolę OWES we wspieraniu przedsiębiorstw w pozyskaniu informacji o sposobach 

pozyskania wsparcia w okresie pandemii, podkreślając jednak potrzebę dalszego wzmocnienia OWES  

w tym aspekcie.  

Wraz z początkiem lata 2021 r. i zniesienia obostrzeń związanych z pandemią obserwuje się 

zintensyfikowanie aktywności przedsiębiorstw, w tym spółdzielni socjalnych. Przejawem intensyfikacji  
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działań są próby pozyskiwania nowych kontraktów, plany dotyczące kontynuacji działań tak, by były one 

realizowalne bez względu na warunki (np. prowadzenie części aktywności w formie on-line) i starania 

poszerzenia rynku zbytu o usługi komercyjne tak, by uniezależnić się od kontraktów z sektorem 

publicznym, obciążonym wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii. Warunkiem 

kontynuowania działalności jest pozyskanie stałych klientów. Respondenci wskazywali na czynniki 

wspierające przedsiębiorstwa w okresie odrabiania strat finansowych związanych z pandemią takie jak: 

 chęć ponownego uczestnictwa w programie mechanizmu zakupowego OWES. Zdaniem 

respondentów, mechanizm zakupowy nie powinien być ograniczony jedynie do pomocy dla 

przedsiębiorstw społecznych w okresie wystąpienia pandemii, ale powinien wejść w stały 

zakres programów wsparcia funkcjonowania PES.  

 potrzebę zwiększenia częstotliwości stosowania klauzuli społecznej przez jednostki 

samorządu lokalnego przy ogłaszaniu zamówień publicznych.  

 oczekiwania wobec transferów środków umożliwiających spłatę zadłużenia i zobowiązań 

kredytowych lub zniwelowania ujemnych wyników finansowych. 

 dotacje rozwojowe jako istotny czynnik dla odzyskiwania stabilizacji finansowej w okresie 

wygaszania pandemii Covid-19. 

W związku ze zgłaszanymi oczekiwaniami stosowania klauzuli społecznej przez jednostki samorządu 

terytorialnego warto rozważyć audyt pozwalający na ocenę rzeczywistej skali stosowania tego rozwiązania w 

zamówieniach publicznych przez władze samorządowe. Działanie alternatywne może stanowić analiza 

porównawcza dostępnych wyników audytów przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 

perspektywie kilkuletniej, również umożliwiającej ocenę poziomu wykorzystania klauzuli społecznej w 

przetargach publicznych. Warto rozważyć zaprojektowanie kampanii informacyjnej dla samorządów 

lokalnych w celu upowszechnienia stosowania klauzuli, a także działań edukacyjnych promujących korzyści 

płynące ze stosowania instrumentu polityki społecznej na rozwój społeczności lokalnych. 

Z uwagi na szczególną rolę spółdzielni socjalnych w procesie reintegracji pracowników zagrożonych 

wykluczeniem społecznym postulowano rozważenie dofinansowania do działań wzmacniających 

efektywność programów reintegracyjnych, których organizacja spoczywa po stronie spółdzielni. W 

badaniach wskazano na dodatkowe zajęcia w czasie wolnym jako istotny element wspierania 

pracowników reintegrowanych, który z powodu ograniczonych środków finansowych musiał ulec 

zawieszeniu. Umożliwienie wznowienie wdrożonych metod na przykład poprzez wsparcie działań 

rekreacyjnych bonem turystycznym, to szansa na jednoczesną pomoc dla personelu reintegrowanego 

oraz personelu zarządzającego spółdzielnią.  
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Dodatkowo, podkreślano potrzebę wspierania kompetencji zawodowych pracowników 

reintegrowanych z uwagi na potrzebę wzmocnienia i poprawy efektywności i jakości pracy zespołów 

oraz – w efekcie ‒ zwiększenia konkurencyjności spółdzielni na rynku usług. 

Kolejny obszar postulowanej interwencji dotyczy zakresu kompetencji kadry zarządzającej i personelu 

administracyjnego w zakresie pozyskiwania funduszy na realizacje projektów spółdzielni. W badaniach 

wskazywano, że udział we współfinansowanych projektach przyczynia się do poprawy kondycji 

finansowej spółdzielni, a w okresie niwelowania negatywnych skutków pandemii dla spółdzielni 

socjalnych może sprzyjać odrabianiu strat finansowych. Konsultacje w zakresie przygotowywania 

projektów, programy doradcze i edukacyjne dla kadry zarządzającej mogłyby wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom podnoszenia kwalifikacji personelu spółdzielni socjalnych przy tworzenia projektów i 

wniosków dotacyjnych jako istotnych kierunków i strategii przyszłych działań organizacji w kierunku 

pozyskiwania zleceń i generowania zysków. 
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7. Aneks 
Scenariusz wywiadu TDI 

Metryka | Uzupełnia moderator 

Profil respondenta: przedstawiciela podmiotu ekonomii społecznej 

 Nazwa przedsiębiorstwa: … 

 Imię i nazwisko respondenta: … 

 Data wywiadu: … 

 Miejscowość: … 

 Branża: … 

 Kod PKD: … 

Wprowadzenie | 5 min 

Moderator: Dzień dobry! Nazywam się.... i jestem członkiem zespołu Instytutu Pracy i Spraw 

Socjalnych, który na zlecenie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi badanie kondycji 

przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w kontekście pandemii COVID-19. 

Celem badania jest zaproponowanie rozwiązań, które umożliwią wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej w sytuacji zagrożenia epidemicznego. By móc zaproponować skuteczne wsparcie konieczna 

jest szczegółowa analiza tego jak obecna trudna sytuacja wpływa na działalność sektora ekonomii 

społecznej w różnych branżach i regionach Polski. 

[uwaga do Moderatora: wyjaśnienie celu rozmowy – podkreślenie wysokiej użyteczności informacji 

płynących od uczestników i zapewnienie o anonimowości] 

Wpływ COVID-19 na zakres działalności | 20 min 

Słowo wstępne: w pierwszej części naszej rozmowy chcę skupić się na tym czym zajmowali się Państwo 

przed pandemią COVID-19. Bardzo interesuje mnie jaki był Państwa profil działalności, ile osób Państwo 

zatrudniali i z jakimi wyzwaniami mierzy się w okresie „przed-epidemicznym”. Następnie przejdziemy 

do rozmowy na temat wpływu pandemii na Państwa codzienną pracę i sytuację przedsiębiorstwa. 

1. Czym zajmowało się Pana/ Pani przedsiębiorstwo przed pandemią?  

2. Jak by Pan/ Pani opisał/a kondycję przedsiębiorstwa przed pandemią, czyli do marca 2020 

roku? Co wpływało na taką sytuację przedsiębiorstwa? 

3. Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan/ Pani kondycję finansową przedsiębiorstwa przed 

pandemią?  
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4. Czy mieli Państwo stabilne źródło dochodów? Czy utrzymywali się Państwo wyłącznie  

z prowadzenia działalności gospodarczej, czy np. z uczestnictwa w projektach finansowanych 

przez władze samorządowe lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? 

5. Co było największym wyzwaniem w Państwa działalność przed pandemią (np. pozyskiwanie 

klientów, rekrutacja kadry, brak lokalu, itp.)? 

6. Ile osób Państwo zatrudniali?  

7. Jaka była dominująca forma zatrudnienia (umowa o prace, umowy cywilno-prawne)? 

8. Czy były to osoby reintegrowane społecznie lub zawodowo? Czy te osoby stanowiły 

większość/mniejszość zatrudnionych?  

9. Jaki był ich profil (osoby niepełnosprawne/ osoby długotrwale bezrobotne/ osoby uzależnione/ 

inne – jakie?)? 

[uwaga do Moderatora: pogłębić zagadnienie źródeł wpływu na działalność – czy np. wynika to  

z ograniczeń liczby pracowników na jednostkę powierzchni, spadku liczby klientów, częstych absencji 

pracowników ze względu na chorobę/ kwarantannę, itp.] 

10. Jak pandemia wpłynęła na Państwa pracę? Czy pandemia wygenerowała nowe wyzwania? Jakie? 

11. Czy pandemia wpłynęła na skalę działalności (zmianę liczby klientów)? Czy jest to istotna zmiana? 

12. Czy pandemia doprowadziła do zmiany zasięgu działalności (zmniejszeniu lub zwiększenie 

obszaru/ terenu funkcjonowania, np. z województwa do terenu powiatu/ gminy)? Czy jest to 

istotna zmiana? 

13. Czy wpływ pandemii jest szczególnie mocno odczuwany w Państwa branży? Czy pandemia 

wymusiła częściową lub całkowitą zmianę branży? W jaki sposób i dlaczego?  

Wpływ COVID-19 na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa | 15 min 

Słowo wstępne: porozmawialiśmy o tym jak pandemia wpłynęła na Państwa działalność. W tej części 

rozmowy chcę dopytać o to jak odbiło się to na rachunku ekonomicznym przedsiębiorstwa. Nie 

oczekuję podawania szczegółowych danych finansowych, ale będę wdzięczny za ogólne informacje 

dotyczące tego, jak obecna sytuacja przełożyła się na Państwa budżet. 

1. Rozmawiamy w 2021 roku. W jaki sposób zmieniła się Państwa sytuacja finansowa  

w porównaniu z 2019 rokiem? Czy dziś jest Pan/ Pani w stanie oszacować o ile zmniejszyły się/ 

zwiększyły się dochody firmy w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? Jakie czynniki miały 

decydujący wpływ na sytuacje finansową w tym roku i jej zmianę (np. brak zleceń, całkowity/ 

częściowy brak możliwości prowadzenia działalności usługowej, zmniejszenie/zwiększenie 

sprzedaży, podniesienie marży na sprzedawanych towarach/ usługach)? 

 



 

77 
 

2. Czy pandemia wymusiła zmianę sposobu wynagradzania pracowników – niezależnie od formy 

ich zatrudnienia (etat, umowy cywilno-prawne)? Jakiego rodzaju zmiany wprowadzono (np. 

ograniczenia wynagrodzeń lub ich składowych np. premii)? Jeśli tak, to jak pracownicy przyjęli 

te decyzje? Dlaczego podjęli Państwo decyzję o takich właśnie zmianach (np. ograniczenie 

premii, a nie wynagrodzeń)? W jaki sposób podjęto tą decyzję? Czy podjęło ją kierownictwo 

firmy czy decyzję konsultowano z pracownikami? 

3. Czy pandemia wymusiła ograniczenie szkoleń pracowników? Z jakich szkoleń Państwo 

zrezygnowali? 

4. Czy pandemii wymusiła ograniczenie innych nakładów inwestycyjnych (np. w nowe maszyny/ 

urządzenia, działań reklamowych, itp.)? Jakich? Jak wpływa to na działalność przedsiębiorstwa? 

5. Czy wz. z pandemią byli Państwo zmuszeni do ograniczenia innych kosztów funkcjonowania? 

Jakich obszarów dotyczyły te ograniczenia? Dlaczego właśnie tych? Jak wpływa to na 

działalność przedsiębiorstwa? 

Wpływ COVID-19 na zatrudnienie | 15 min 

Słowo wstępne: bardzo ważnym zasobem każdego przedsiębiorstwa są kadry. W przypadku podmiotów 

ekonomii społecznej to tym istotniejsze, że poza funkcją biznesową bardzo ważnym celem ekonomii 

społecznej jest wspieranie osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tej części rozmowy 

chcę zapytać o to jak pandemia wpłynęła na ten aspekt Państwa działalności. 

1. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zatrudnienie (niezależnie od formy zatrudnienia) w Pana/ 

Pani przedsiębiorstwie? W jaki sposób pandemia wpłynęła na zatrudnienie (np. redukcja liczby 

pracowników, zmniejszenie zakresu etatów, zmiana formy zatrudnienia z etatu na umowy 

cywilno-prawne)? Dlaczego zdecydowali się Państwo właśnie na takie działania? 

2. Kto był najsilniej dotknięty przez zmiany działalności będące efektem COVID-19 (np. personel 

zarządczy, stały, tymczasowy, osoby reintegrowane)? 

3. Czy w związku z pandemią wprowadzili Państwo częściowo lub całkowicie tryb pracy zdalnej? 

Czy taki tryb w branży przedsiębiorstwa i w ramach prowadzonej działalności jest możliwy? 

4. Czy na sytuację kadrową wpłynęły nieplanowane nieobecności z powodu opieki nad dziećmi 

lub innymi osobami w rodzinie w związku z pandemią i jej konsekwencjami (np. zdalne 

nauczanie)? W jaki sposób? 

5. Czy byli Państwo w sytuacji, w której część pracowników była na kwarantannie? Czy miało to wpływ 

na skalę, zakres prowadzonej przez Państwa działalności? W jaki sposób wpłynęło to na zakres 

działalności? 
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6. Jaka część zwolnień lekarskich w roku 2020 wynikała z: zachorowania na COVID-19 pracownika, 

konieczności odbycia przez pracownika kwarantanny, zwolnień lekarskich wynikających  

z innych przyczyn (niezwiązanych z pandemią)? [prosimy o dane przybliżone] 

7. Czy jeśli byli Państwo zmuszeni do redukcji zespołu ma Pan/ Pani wiedzę o losie zwolnionych 

pracowników? Jak odnaleźli się w nowej sytuacji? Czy – w przypadku redukcji – spodziewają się 

Państwo ponownego zatrudniania tych osób i ewentualnie kiedy?  

8. Czy redukcja miała wpływ na prowadzoną reintegrację społeczną i zawodową (tj. czy redukcji 

uległy stanowiska związane z prowadzeniem działań reintegracyjnych lub czy w ramach 

redukcji zmniejszono liczbę osób reintegrowanych)? Jaki Pana/i zdaniem wpływ redukcje będą 

miały na sytuację osób reintegrowanych?  

9. Czy w trakcie pandemii obserwują Państwo zmianę postaw osób reintegrowanych? Czy ulegają 

zmianie potrzeby tych osób? Czy widzi Pan/i nowe potrzeby osób reintegrowanych, które 

pojawiły się w trakcie pandemii? Czy jest większe/mniejsze zainteresowanie zatrudnieniem 

wśród osób reintegrowanych? 

10. Czy możliwe było poszerzenie zatrudnienia? Jakie były tego przyczyny? Czy miało to związek ze 

zmianą profilu działalności lub poszerzeniem działalności przedsiębiorstwa?  

11. Jakie grupy pracowników zatrudniano? Czy zatrudniano również osoby reintegrowane (osoby 

bezrobotne, niepełnosprawne, inne)? Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w działalność 

przedsiębiorstwa zaangażowane były osoby pracujące społecznie (dobrowolnie bez 

wynagrodzenia, zarówno członkowie organizacji, jak i wolontariusze)? 

Wpływ COVID-19 na relacje z JST | 10 min 

Słowo wstępne: dla wielu podmiotów ekonomii społecznej ważnym partnerem są jednostki samorządu 

terytorialnego lub podmioty zarządzane przez nie (np. szkoły, zakłady gospodarki komunalnej, itp.). 

Jednocześnie pandemia to także trudny czas dla władz centralnych i samorządowych – w tym czasie 

wiele wydatków jest ograniczanych. W tej część rozmowy chcę się skupić na tym czy i jak zmieniły się 

Państwa relacje z lokalnym samorządem. 

1. Czy przed pandemią współpracowali Państwo z lokalnym samorządem? W jakim zakresie? Czy 

świadczyli Państwo usługi na rzecz samorządu społecznego? Jeśli tak, to jakiego rodzaju? Czy 

pozyskiwali Państwo środki finansowe od samorządu terytorialnego na funkcjonowanie  

w ramach grantów, wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego (dofinansowanie z PUP 

 i JST) (uwaga do moderatora: Tabela 1, pkt 1-2)? 

2. Czy korzystali Państwo (odpłatnie lub nieopłatnie) z infrastruktury należącej do jednostki 

samorządu terytorialnego (np. domu kultury)? 
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3. Jak zmieniły się relacje z samorządem w trakcie pandemii COVID-19? Co miało wpływ na tą 

zmianę? 

4. Jak zmieniły się relacje Państwa relacje z samorządem w zakresie świadczenia usług 

społecznych np. zmian w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych, zmian w zakresie 

rozliczania zleconych zadań publicznych, możliwości zlecania zadań publicznych w celu 

zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (uwaga do moderatora: Tabela 

1, pkt 3-5)? 

5. Jak zmieniło się zapotrzebowanie na usługi społeczne świadczone na Państwa terenie przez 

przedsiębiorstwa społeczne w trakcie pandemii COVID-19? Czy te zmiany wpłynęły na 

prowadzoną przez Państwa działalność? 

Wykorzystanie Tarczy antykryzysowej i pomocy OWES| 10 min 

Słowo wstępne: zgodnie z tym co przekazałem na początku ważnym celem badania jest wypracowanie 

rozwiązań wspierających Państwa działalność w warunkach pandemii. W tej części rozmowy chcę 

porozmawiać na temat wsparcia oferowanego w ostatnich miesiącach w ramach Tarczy antykryzysowej 

i zapytać o to jakie wsparcie może Państwu pomóc w najbliższych miesiącach. 

1. Czy korzystali Państwo z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

2. Czy przy ubieganiu się o wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej korzystali Państwo  

z pomocy OWES? 

3. [jeśli TAK] Jak oceniają Państwo pomoc uzyskaną od OWES w tym zakresie? 

4. Czy korzystali Państwo z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej w zakresie 

wspierania zatrudnienia? Z jakich rozwiązań Państwo korzystali lub korzystają? Jak Pan/i ocenia 

te rozwiązania, czy pomogły w prowadzeniu działalności i przetrwaniu trudnej sytuacji? 

[uwaga do Moderatora: w przypadku kiedy respondent nie jest w stanie wskazać instrumentów,  

z których korzystał, należy dopytać wskazując poszczególne instrumenty wskazując materiał pomocniczy 

zawarty w Tabeli 2. Czy było to: 

- wsparcie obejmujące dofinansowanie wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne (Tabela 2, 

pkt 1-5);  

- odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia płatności z tytułu składek do ZUS (Tabela 2, pkt 6-7);  

- jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek za 

listopad 2020 (Tabela 2, pkt 8);  

- jedno – lub dwukrotne ponowne świadczenie postojowe oraz zwolnienie z obowiązku opłacania 

składek za grudzień albo za grudzień i styczeń (Tabela 2, pkt 9);  
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- dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe (Tabela 2, pkt 10); 

- świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych (Tabela 2, pkt 11-12)  

- dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych 

przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (Tabela 2, pkt 13);  

- bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm (Tabela 2, pkt 14) 

- refundacja PFRON kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych dla pracodawców w trudnej 

sytuacji ekonomicznej (Tabela 2, pkt 15) 

  

5. Czy korzystali Państwo z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej w zakresie 

wsparcia w spłacie kredytu lub opłaty podatku? Z jakich rozwiązań Państwo korzystali lub 

korzystali lub korzystają? Jak Pan/i ocenia te rozwiązania, czy pomogły w prowadzeniu 

działalności i przetrwaniu trudnej sytuacji? 

[uwaga do Moderatora: w przypadku kiedy respondent nie jest w stanie wskazać instrumentów,  

z których korzystał, należy dopytać wskazując poszczególne instrumenty. Czy była to możliwość: 

- zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES (Tabela 3, pkt 1); 

- zmiana warunków kredytów bankowych, zawieszenia spłat rat kapitałowych lub odsetkowych, 

wydłużenia spłaty rat kredytu lub obniżenia odsetek (Tabela 3, pkt 2);  

- pożyczek umarzalnych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikro przedsiębiorców (Tabela 3, pkt 3); 

- dopłaty do oprocentowania kredytów (Tabela 3, pkt 4);  

- pomocy publicznej w formie gwarancji finansowych z instrumentów inżynierii finansowej 

podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wsparcia polskiej gospodarki (Tabela 3, pkt 5;  

- pomoc publiczna udzielana w formie pożyczek finansowanych z funduszy UE (Tabela 3, pkt 6) 

- pomoc udzielana w formie gwarancji factoringu (Tabela 3, pkt 7);  

- pomoc udzielana w formie gwarancji kredytowych (Tabela 3, pkt 8);  

- subwencje zwrotne dla mikro przedsiębiorców z określonych branż (Tabela 3, pkt 9);  

- subwencje zwrotne na pokrycie części niepokrytych kosztów stałych (Tabela 3, pkt 10);  

- zmiany terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku PIT lub CIT (Tabela 3, pkt 11);  

- rozwiązań Tarczy antykryzysowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Tabela 3, pkt 12) 

6. Czy korzystali Państwo z rozwiązań oferowanych przez OWES w ramach tzw. mechanizmu 

zakupowego? Z jakich rozwiązań Państwo korzystali lub korzystają? Jak Pan/i ocenia te 

rozwiązania, czy pomogły w prowadzeniu działalności i przetrwaniu trudnej sytuacji?  
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[uwaga do Moderatora: w przypadku kiedy respondent nie jest w stanie zidentyfikować 

mechanizmu zakupowego OWES należy dopytać o konkretne działania, tj. czy OWES pomagał w 

realizowaniu zamówień produkowanych przez przedsiębiorstwo/spółdzielnię materiałów ochrony 

osobistej (np. maseczek, przyłbic), zamawiał usługi cateringowe dla pracowników służb medycznych 

lub innych osób potrzebujących, zamawiał środki higieniczne (np. dezynfekujące) lub realizował inne 

zamówienia w przedsiębiorstwie (Tabela 4, pkt 1) 

7. Czy prowadzą Państwo projekt(y) finansowane ze funduszy europejskich? Jeśli tak, to czy w 

związku z sytuacją epidemiologiczną występowaliście o zmiany w projekcie (np. wydłużenie 

terminu jego realizacji, zmianę zapisów wniosku, dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozwiązania dla beneficjentów projektów 

współfinansowanych w ramach EFS)? (uwaga do moderatora: Tabela 4, pkt 2-3) 

8. Jakie bariery utrudniały korzystanie z oferowanych form wsparcia (np. bariery informacyjne, 

bariery administracyjne, kompetencyjne, inne)? 

9. Czy korzystaliście Państwo z wydłużenia niektórych ustawowych terminów dla spółdzielni 

socjalnych, możliwości korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz 

fundacji i stowarzyszeń, zmian dotyczących sposobu funkcjonowania organów statutowych w 

spółdzielniach socjalnych? (uwaga do moderatora: Tabela 4, pkt 4-6) 

10. Czy korzystaliście Państwo z elastycznego czasu zajęć w CIS lub darowizn na cele edukacyjne? 

(uwaga do moderatora: Tabela 4, pkt 7-8) 

11. Czy korzystali Państwo z innych instrumentów pomocy np. z gminy, od innych organizacji? 

Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 

skutkom COVID-19? (uwaga do moderatora: Tabela 4, pkt 9) 

12. Czy korzystali Państwo ze wsparcia w ramach sieci organizacji lokalnych i jednostek 

samorządowych, w tym np. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości; ulgi w płatnościach z 

tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; 

niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie; przedłużenie terminu 

płatności rat podatku od nieruchomości, pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego i opłaty przekształceniowej za 2021 r.? (uwaga do moderatora: Tabela 5, pkt 1-9) 

[uwaga do Moderatora: dążyć do poznania szczegółów – jakie były to trudności, np. jeśli brak informacji 

to jakich? jeśli bariery formalne to jakie?] 

13. Jakie inne działania mogą wesprzeć Państwa działalność? Jakiego wsparcia oczekiwali by 

Państwo przy założeniu stopniowego wygaszania pandemii (np. w ciągu najbliższych 2-6 

miesięcy)? Jakie wsparcia oczekiwaliby Państwo przy założeniu trwania pandemii przez dłuższy 
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okres (np. w ciągu najbliższych 2-3 lat)? Czy oczekują Państwo dodatkowego/ większego 

wsparcia ze strony OWES? Jakiego rodzaju? 

14. Czy rozważają Państwo zmianę profilu działalności? 

15. Jakie wsparcie umożliwiłoby Państwu zmianę profilu działalność? 

Podsumowanie rozmowy i plany na przyszłość | 15 min 

Słowo wstępne: obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna i funkcjonujemy w warunkach dużej 

niepewności. Niemniej w końcowej części rozmowy bardzo mi zależy na próbie prognozy tego jak 

będzie wyglądała Państwa działalność w najbliższych czasie, a także podsumowaniu kluczowym wątków 

naszej rozmowy. 

14. Podsumowując: jaki jest wpływ pandemii na przedsiębiorstwa? 

15. Czy widzi Pan/ Pani pozytywne skutki pandemii dla przedsiębiorstwa? Jakie? 

16. Czy widzi Pan/ Pani możliwość utrzymywania Państwa działalność bez żadnych form 

pomocowych? 

17. Jakie były odczuwalne krótkoterminowe (w perspektywie do roku) skutki finansowe pandemii 

COVID-19 dla Państwa działalność?  

18. Jakie będą odczuwalne długoterminowe (w perspektywie powyżej jednego roku do ok. pięciu 

lat) skutki finansowe pandemii COVID-19 dla Państwa działalności?  

19. Jak widzi Pan/ Pani przyszłość przedsiębiorstwa?  

20. Jakie mają Państwo plany związane z prowadzeniem działalności w obecnych warunkach? Jakie 

działania planują Państwo podjąć by przedsiębiorstwo mogło przetrwać czas pandemii?
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Załącznik 1. Instrumenty wsparcia 

Tabela 3 Instrumenty wsparcia finansowego i realizacji zleconych zadań publicznych podmiotom ekonomii 

społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego 

Nazwa 
instrumentu 

Podmiot 
udzielający 

pomocy 

Okres 
obowiązywania 

Podstawa prawna 
Odniesienie  

w TIDI 
Odniesienie  

w CAWI 

Wsparcie dla 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego  

PUP, JST 
przyznające 
dofinansowanie 

  (art. 15c oraz art. 
31e) 

Wpływ COVID-19 
na relacje z JST, 
pyt. 3 

Pyt. 23 

Niskooprocentow
ana pożyczka dla 
PES ze środków 
Funduszu Pracy  

PUP   (art. 15zzda) Wpływ COVID-19 
na relacje z JST, 
pyt. 3 

Pyt. 23 

Zmiany  
w zakresie 
realizacji 
zleconych zadań 
publicznych  

Organ 
administracji 
publicznej 
zlecający 
realizację zadania 
publicznego 

  (art. 15zzzzzb) Wpływ COVID-19 
na relacje z JST, 
pyt. 4 

Pyt. 23 

Zmiany w zakresie 
rozliczania 
zleconych zadań 
publicznych  

Organ 
administracji 
publicznej 
zlecający 
realizację zadania 
publicznego 

  (art. 15zzl) Wpływ COVID-19 
na relacje z JST, 
pyt. 4 

Pyt. 23 

Możliwość 
zlecania zadań 
publicznych  
w celu zwalczania 
COVID-19,  
z pominięciem 
otwartego 
konkursu ofert  

    (art. 15zzm) Wpływ COVID-19 
na relacje z JST, 
pyt. 4 

Pyt. 23 

Źródło: opracowane własne 

Tabela 4 Instrumenty wspierające utrzymanie zatrudnienia 

Nazwa 
instrumentu 

Podmiot 
udzielający 
pomocy 

Okres 
obowiązywania 

Podstawa prawna Odniesienie w 
TIDI 

Odniesienie w 
CAWI 

Dofinansowanie 
do wynagro-
dzenia ze środków 
Funduszu 
Gwarantowanych 
Świadczeń 
Pracowniczych w 
okresie 
wprowadzonego 
przez pracodawcę 

PUP   (art. 15g) Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 
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przestoju 
ekonomicznego 
lub obniżenia 
wymiaru czasu.  

Dofinansowanie 
do 
wynagrodzenia 
pracowników 
nieobjętych 
przestojem 
ekonomicznym 
lub zmniejszonym 
wymiarem czasu 
pracy ze środków 
Funduszu 
Gwarantowanych 
Świadczeń 
Pracowniczych 

WUP   (art. 15gg) Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Dofinansowanie 
części kosztów 
wynagrodzeń 
pracowników i 
składek na 
ubezpieczenia 
społeczne dla 
MŚP 

Starostowie 23.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 15zzb ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Dofinansowanie 
części kosztów 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej dla 
przedsiębiorców 
będących 
osobami 
fizycznymi 
niezatrudniający
mi pracowników 

Starostowie 23.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 15zzc ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Dofinansowanie 
części kosztów 
wynagrodzeń 
pracowników i 
składek na 
ubezpieczenia 
społeczne dla 
organizacji 
pozarządowych i 
organizacji 
pożytku 
publicznego 

Starostowie 23.04.202
0 - 31.122021 

art. 15zze ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Umorzenie 
składek na 
ubezpieczenie 
społeczne 

ZUS   (art. 31zo) Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 
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Odroczenie lub 
rozłożenie 
składek ZUS bez 
opłat 

ZUS   (art. 15zb) Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Jednorazowe 
dodatkowe 
świadczenie 
postojowe oraz 
zwolnienie z 
obowiązku 
opłacania składek 
za listopad 2020 
(branżowe) 

ZUS 20.01.2021 - 
31.12.2021 

art. 15zs2 i art. 
31zo ust. 10 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Jednokrotne lub 
dwukrotne 
ponowne 
świadczenie 
postojowe oraz 
zwolnienie z 
obowiązku 
opłacania składek 
za grudzień albo 
grudzień i styczeń 
(branżowe) 

ZUS 1.02.2021 - 
31.12.2021 

rozporządzenie 
Rady Ministrów z 
19 stycznia 2021 
r. w sprawie 
wsparcia 
uczestników 
obrotu 
gospodarczego 
poszkodowanych 
wskutek 
pandemii COVID-
19 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Dodatkowe  
3-krotne 
świadczenie 
postojowe  

ZUS   art. 15 zs1 ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Świadczenie na 
rzecz ochrony 
miejsc pracy 
(dotacja) ze 
środków FGŚP 
(branżowe) 

Wojewódzkie 
urzędy pracy 

20.01.2021 
31.12.2021- 

art. 15gga ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Świadczenie na 
rzecz ochrony 
miejsc pracy 
(dotacja) ze 
środków FGŚP 
(branżowe) 

Wojewódzkie 
urzędy pracy 

1.02.2021 - 
31.12.2021 

rozporządzenie 
Rady Ministrów z 
19 stycznia 2021 
r. w sprawie 
wsparcia 
uczestników 
obrotu 
gospodarczego 
poszkodowanych 
wskutek 
pandemii COVID-
19 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Dotacja na 
pokrycie 
bieżących 
kosztów 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej dla 
mikroprzedsiębio

Powiatowe 
urzędy pracy 

20.01.2021 - 
31.12.2021 

art. 15zze4 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 
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rców i małych 
przedsiębiorców 
ze środków 
Funduszu Pracy 
(branżowe) 

Bezzwrotne 
dotacje w wysoko
ści 5000 zł dla 
małych 
przedsiębiorstw i 
mikrofirm 

PUP   art. 15zze4 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Refundacja 
kosztów szkoleń 
pracowników 
niepełnosprawny
ch dla 
pracodawców w 
trudnej sytuacji 
ekonomicznej 

PFRON 23.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 41, art. 68ge 
ustawy o 
rehabilitacji 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 4 

Pyt. 24 

Źródło: opracowane własne 

Tabela 5 Instrumenty wspierające w zakresie spłaty kredytu i pożyczek bankowych 

Nazwa 
instrumentu 

Podmiot 
udzielający 
pomocy 

Okres 
obowiązywania 

Podstawa prawna Odniesienie w 
TIDI 

Odniesienie w 
CAWI 

Zmiany 
warunków spłaty 
pożyczek dla PES 

Pośrednik 
finansowy 

    Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Zmiana 
warunków 
kredytów 
bankowych  

    (art. 31f) ustawy 
z dnia 2 marca 
2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałanie
m i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych 
nimi sytuacji 
kryzysowych 
(dalej: ustawa 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Pożyczki 
umarzalne na 
pokrycie 
bieżących 
kosztów 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  

Starostowie 23.04.202
0 - 31.12.2021 

art. 15zzd ustawy 
z dnia 2 marca 
2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałanie

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 
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dla 
mikroprzedsiębio
rców 

m i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych 
nimi sytuacji 
kryzysowych 
(dalej: ustawa 
covid) 

Dopłaty do 
oprocentowania 
kredytów 

Banki 10.04.202
0 -30.06.2021 

art. 2-14 ustawy z 
dnia 19 czerwca 
2020 r. o 
dopłatach do 
oprocentowania 
kredytów 
bankowych 
udzielanych 
przedsiębiorcom 
dotkniętym 
skutkami COVID-
19 oraz o 
uproszczonym 
postępowaniu o 
zatwierdzenie 
układu w związku 
z wystąpieniem 
COVID-19 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Pomoc publiczna 
udzielana w 
uproszczonej 
formie wsparcia 
zwrotnego ze 
środków 
instrumentów 
inżynierii 
finansowej 
podlegających 
ponownemu 
wykorzystaniu  
w celu wspierania 
polskiej 
gospodarki 

Pośrednicy 
finansowi 

11.04.2020 - 
31.12.2021 

rozporządzenie 
Ministra 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej z 
dnia 26 maja 
2020 r. w sprawie 
udzielania 
pomocy w 
uproszczonej 
formie wsparcia 
zwrotnego ze 
środków 
instrumentów 
inżynierii 
finansowej 
podlegających 
ponownemu 
wykorzystaniu 
oraz z 
instrumentów 
finansowych w 
ramach 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014- 2020 
w celu wspierania 
polskiej 
gospodarki  
w związku z 
wystąpieniem 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 
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pandemii COVID-
19 

Pomoc publiczna 
udzielana w 
formie pożyczek 
finansowanych z 
funduszy UE 

Pośrednicy 
finansowi 

  rozporządzenie 
Ministra 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej z 
dnia 14 kwietnia 
2020 r. w sprawie 
udzielania 
pomocy z 
instrumentów 
finansowych w 
ramach 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014- 2020 
w celu wspierania 
polskiej 
gospodarki w 
związku z 
wystąpieniem 
pandemii COVID-
19 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Polskie środki 
antykryzysowe - 
COVID- 19 -
Gwarancje 
faktoringu 

BGK 23.07.2020 - 
31.12.2021 

art. 15zzzd 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Pomoc w formie 
gwarancji 
kredytowych 

BGK 3.04.2020 -
31.12.2021 

art. 15zzzd 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Tarcza Finansowa 
dla MŚP 2.0 
(subwencje 
zwrotne dla 
mikroprzedsiębio
rców  
z określonych 
branż) 

PFR 23.12.2020 - 
31.12.2021 

art. 21a ustawy o 
systemie 
instytucji rozwoju 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Tarcza Finansowa 
dla MŚP 2.0 
(subwencje 
zwrotne na 
pokrycie części 
niepokrytych 
kosztów stałych 
dla 
przedsiębiorstw  
z określonych 
branż) 

PFR 23.12.2020 - 
31.12.2021 

art. 21a ustawy o 
systemie 
instytucji rozwoju 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Odroczenia  
i rozłożenia na 
raty podatku 
udzielane na 

Krajowe i gminne 
organy 
podatkowe 

13.11.2020 - 
31.12.2021 

  Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 

Pyt. 25 
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podstawie 
Ordynacji 
podatkowej 

pyt. 5 

Tarcza finansowa 
dla mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
(subwencje 
zwrotne na 
pokrycie części 
niepokrytych 
kosztów stałych 
dla 
przedsiębiorstw  
z określonych 
branż podstawa 
prawna) 

PFR 27.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 21a ustawy z 
dnia 4 lipca 2019 
r. o systemie 
instytucji rozwoju 
(dalej: ustawa o 
systemie 
instytucji 
rozwoju) 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 5 

Pyt. 25 

Źródło: opracowane własne 

Tabela 6 Instrumenty wsparcia funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw 

społecznych 

Nazwa 
instrumentu 

Podmiot 
udzielający 
pomocy 

Okres 
obowiązywania 

Podstawa prawna Odniesienie w 
TIDI 

Odniesienie w 
CAWI 

Mechanizm 
zakupowy 

OWES   Rekomendacje 
Ministra 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej dot. 
wdrożenia w 
projektach OWES 
mechanizmu 
wsparcia PES i PS; 
pismo MFiPR z 19 
kwietnia 2020 
roku (DZF-
VI.7610.28.2020.
ŁM); pismo DES-
I.551.30.2020.JSZ 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 6 

Pyt. 28, 29 

Rozwiązania dla 
beneficjentów 
projektów 
współfinansowan
ych w ramach EFS 
- tzw. specustawa 
funduszowa 

      Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 7 

Pyt 26 
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Dotacje lub 
pomoc zwrotna  
w ramach 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 

Pośrednicy 
finansowi 

24.04.2020 - 
31.12.2021 

Rozporządzenie 
Ministra 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 
2020 r. w sprawie 
udzielania 
pomocy w formie 
dotacji lub 
pomocy zwrotnej 
w ramach 
programów 
operacyjnych na 
lata 2014-2020 w 
celu wspierania 
polskiej 
gospodarki w 
związku z 
wystąpieniem 
pandemii COVID-
19 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 7 

Pyt 26 

Wydłużenie 
niektórych 
ustawowych 
terminów dla 
spółdzielni 
socjalnych  

    (art. 29a ustawy z 
dnia 27 kwietnia 
2006 r. o 
spółdzielniach 
socjalnych) 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 9 

Pyt 26 

Możliwość 
korzystania ze 
środków 
komunikacji 
elektronicznej  
w głosowaniu 
władz fundacji  
i stowarzyszeń 

      Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 9 

Pyt 26 

Zmiany dotyczące 
sposobu 
funkcjonowania 
organów 
statutowych  
w spółdzielniach 
socjalnych  

    (art. 35 ustawy z 
dnia 16 września 
1982 r. Prawo 
Spółdzielcze) 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 9 

Pyt 26 

Elastyczny czas 
zajęć w CIS 

    (art. 15ca) Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 10 

Pyt 26 

Darowizny na 
cele edukacyjne  

    (art. 52x, art. 38p 
i art. 57e) 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 10 

Pyt 26 
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Program Wsparcia 
Doraźnego 
Organizacji 
Pozarządowych  
w zakresie 
przeciwdziałania 
skutkom COVID-19 

      Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 11 

Pyt 26 

Źródło: opracowane własne 

Tabela 7 Inne instrumenty wsparcia, w tym ulgi z tytułu użytkowania nieruchomości/dzierżawy/najmu 

Nazwa 
instrumentu 

Podmiot 
udzielający 
pomocy 

Okres 
obowiązywania 

Podstawa prawna Odniesienie w 
TIDI 

Odniesienie w 
CAWI 

Zwolnienie  
z podatku od 
nieruchomości 

Wójtowie, 
burmistrzowie, 
prezydenci miast 

23.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 15p ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Ulgi  
w płatnościach  
z tytułu 
najmu/dzierżawy
/użytkowania 

Starostowie i 
prezydenci miast 
na prawach 
powiatu 

23.04.2020 - 
31.12.2020 

art. 15zzze 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Ulgi  
w należnościach 
cywilnoprawnych 

Organy 
wykonawcze JST 

23.04.2020 - 
31.12.2020 

art. 15zzzf ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Ulgi  
w płatnościach  
z tytułu 
najmu/dzierżawy
/użytkowania 

Organy 
wykonawcze JST 

23.04.2020 - 
31.12.2020 

art. 15zzzg 
ustawy covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Pomniejszenie 
opłaty z tytułu 
użytkowania 
wieczystego 

Starostowie, 
prezydenci miast 
na prawach 
powiatu 

28.07.2020 - 
30.06.2021 

art. 15ja ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Niepobieranie 
czynszu najmu  
i dzierżawy oraz 
opłaty za 
użytkowanie 

Starostowie, 
prezydenci miast 
na prawach 
powiatu 

28.07.2020 - 
30.06.2021 

art. 15jb ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Pomniejszenie 
opłaty z tytułu 
użytkowania 
wieczystego, 
niepobieranie 
czynszu najmu  
i dzierżawy oraz 
opłaty za 
użytkowanie 

Organy 
stanowiące JST 

28.07.2020 - 
30.06.2021 

art. 15jd ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej  
i pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 
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Pomniejszenie 
opłaty z tytułu 
użytkowania 
wieczystego  
i opłaty 
przekształceniowej 
za 2021 r. 

Organy 
stanowiące JST, 
starostowie, 
prezydenci miast 
na prawach 
powiatu, AMW, 
KOWR 

11.12.2020 - 
30.06.2021 

art. 15jca ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Przedłużenie 
płatności rat 
podatku od 
nieruchomości 

Wójtowie, 
burmistrzowie, 
prezydenci miast 

23.04.2020 - 
31.12.2021 

art. 15q ustawy 
covid 

Wykorzystanie 
Tarczy 
antykryzysowej i 
pomocy OWES, 
pyt. 12 

Pyt. 27 

Źródło: opracowane własne 


