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1. Streszczenie wniosków 

Analiza wyników badań ilościowych pozwoliła sformułować wnioski dotyczące wpływu pandemii COVID-

19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych) i wykorzystania 

mechanizmów rządowego wsparcia. Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe wyniki. Pełny opis 

wyników znajduje się w końcowym rozdziale „Wnioski i rekomendacje”. 

 Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie większości przedsiębiorstw 

społecznych. Obserwacje te potwierdzają zarówno przeprowadzone wywiady pogłębione z 

liderami podmiotów, jak też wyniki badań ilościowych. 

 Najczęściej dostrzeganymi negatywnymi skutkami COVID-19 są: zmniejszenie liczby klientów, 

spadek popytu na towary/ usługi i absencja pracowników. 

 Zidentyfikowane problemy generują istotne ryzyka dla podmiotów. W przypadku blisko 1/3 

podmiotów zidentyfikowane trudności zagrażają dalszej działalności.  

 Obserwowano pozytywne skutki kryzysu, które były wynikiem podejmowania działań mających 

na celu utrzymanie płynności finansowej: poszerzenie zakresu usług, poszukiwanie nowych 

rynków usług i zbytu. 

 W opinii badanych długofalowym skutkiem pandemii może być stopniowy spadek 

zainteresowania pracą w wybranych branżach takich jak: gastronomia i turystyka. 

 Zdecydowana większość przedsiębiorstw społecznych nie zdecydowało się na zmianę branży 

(całkowitego przebranżowienia dokonało jedynie 1,5% podmiotów), ale częste są przypadki, w 

których COVID-19 i skutkujący nim lock-down był bodźcem do wdrażania innowacji w 

działalności przedsiębiorstwa (np. poszerzania bazy klientów, otwarcia nowych kanałów 

sprzedaży). 

 Mimo negatywnych skutków COVID-19 większość przedsiębiorstw społecznych nie 

zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. W ponad połowie podmiotów utrzymano poziom 

zatrudnienia. W co piątym objętym badaniem podmiocie zatrudnienie w trakcie kryzysu 

wzrosło.  

 W opinii ponad 1/3 badanych przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w czasie trwania 

pandemii COVID-19 zmniejszyła się liczba zlecanych przez samorząd usług społecznych. Było 

szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstw opierających swoje działanie o ten segment rynku.  

 Mechanizm zakupowy jest istotnym instrumentem wsparcia przedsiębiorstw społecznych, w 

tym w szczególności spółdzielni socjalnych. Jednocześnie to rozwiązanie nie jest powszechnie 

rozpoznawane przez przedstawicieli badanych podmiotów. 

 Uruchomienie rządowych instrumentów wsparcia nierzadko zadecydowało o utrzymaniu się 

przedsiębiorstwa na rynku w okresie epidemicznego kryzysu. Najczęściej wykorzystywanymi 

formami wsparcia były:  

o Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego z Powiatowych Urzędów Pracy i 

samorządu terytorialnego: wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 45,3% 

podmiotów, 

o Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne: wykorzystanie tego rozwiązania 

zadeklarowało 28,9% podmiotów, 

o Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm: 

wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 24,5% podmiotów, 

o Zamawianie produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (np. maseczek 
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ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz 

placówkom całodobowej opieki: wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 23,8%, 

o Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: wykorzystanie tego 

rozwiązania zadeklarowało 19,3%, 

o Niskooprocentowana pożyczka dla PES ze środków Funduszu Pracy: wykorzystanie tego 

rozwiązania zadeklarowało 19,0%, 

o Wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla spółdzielni socjalnych: wykorzystanie 

tego rozwiązania zadeklarowało 13,9%, 

o Ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania: wykorzystanie tego 

rozwiązania zadeklarowało 11,3%, 

o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia 

społeczne dla MŚP: wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 10,5%, 

o Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne dla mikroprzedsiębiorców z 

określonych branż): wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 10,5%. 

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

administracyjne i informacyjne, sporadycznie kompetencyjne. 

 Istotną rolę w łagodzeniu skutków pandemii w przypadku przedłużania się ograniczeń 

prowadzenia działalności gospodarczej może stanowić uruchomienie kolejnych instrumentów 

wsparcia, a szczególnie preferowanymi są: 

o 3 miesiące zwolnienia z opłacania składek na ZUS: forma wsparcia postulowana przez 

24,0% badanych, 

o Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy: forma wsparcia 

postulowana przez 20,9% badanych, 

o Wsparcie ze strony ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (zakupy produktów i usług 

w PES): forma wsparcia postulowana przez 13,3% badanych, 

o Preferencyjne pożyczki płynnościowe z Banku Gospodarstwa Krajowego: forma 

wsparcia postulowana przez 6,9% badanych, 

o Ulgi i preferencje dotyczące opłat czynszowych, opłat za wynajem: forma wsparcia 

postulowana przez 6,8% badanych, 

o Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy: 

forma wsparcia postulowana przez 6,2% badanych, 

 Mimo trudności, co trzecie przedsiębiorstwo deklaruje chęć poszerzenia działalności, a co 

dziesiąte zwiększenie zatrudnienia, w tym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. 

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 w Polsce jest m.in. umocowanie ich działalności w zapisach dokumentów 

strategicznych na szczeblu krajowym (w tym przede wszystkim w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
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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 z nich 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 trzeci podmiot sektora-non profit obawiał się pogorszenia sytuacji 

finansowej, a 14,4% przewidywało obniżenie zatrudnienia w wyniku pandemii Covid -19. Niniejszy raport 

prezentuje wyniki drugiej części badania kondycji przedsiębiorstw społecznych w czasie pandemii COVID-

19, stanowiąc uzupełnienie wcześniej przeprowadzonych badań o charakterze jakościowym (IDI – in-

depth interview) w wybranych jednostkach. 

                                                 
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 

Podobnie jak w I części badania, przyjęta definicja ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej 

jest zgodna z wytycznymi Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)2, wedle których: 

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 lokalnego 3 . 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 inwalidów 

i niewidomych;  

 jednostki reintegracyjne, w tym jednostki aktywizujące osoby niepełnosprawne (Warsztaty Te-

rapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej)oraz podmioty zatrudnienia socjalnego akty-

wizujące osoby wykluczone społecznie (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecz-

nej) 

 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; 

 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 

                                                 
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. 
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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 trakcie badania ilościowego w jaki sposób pandemia Covid-19 

wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych, a także, na ile rozwiązania ochronne 

oferowane w ramach 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 zatrudnienie osób reintegrowanych; relacje z jednostkami samorządu terytorialnego; 

dostępność i ocenę korzystania z mechanizmów wsparcia ofertowanych w ramach Tarcz 

antykryzysowych; identyfikację strategii przetrwania w okresie lockdownu i ograniczenia funkcjonowania 

wybranych branż działalności usługowej. 

4. Metodologia badania 

Biorąc pod uwagę złożoność badanego zagadnienia, a także wielość i zróżnicowanie czynników 

wpływających na sytuację sektora ekonomii społecznej w trakcie badania zastosowano zarówno metody 

jakościowe (jak już wspomniano, etap I obejmujący badania jakościowe został podsumowany w 

odrębnym raporcie6) jak też badania ilościowe zaprezentowane w niniejszym dokumencie. 

Ogólnopolskie badania ilościowe przeprowadzono metodą CAWI na próbie podmiotów ekonomii 

społecznej. W trakcie badania skutecznie pozyskano opinie przedstawicieli 461 podmiotów. Badanie 

realizowano w okresie letnim (od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.), gdy większość restrykcji nałożonych 

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

sformułowanie wstępnych wniosków. Na tym etapie przeprowadzono 22 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. 
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na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z utrzymaniem dystansu fizycznego została zdjęta. 

W trakcie badania pytano jednak wszystkich respondentów o ocenę kondycji ich przedsiębiorstw w 

okresie od początku pandemii COVID-19, tj. od marca 2020 r. 

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to metoda zbierania danych poprzez udostępniony respondentom 

kwestionariusz on-line. Badani odpowiadają na pytania w dogodnym dla siebie miejscu i czasie bez pośrednictwa 

ankietera. Badanie internetowe umożliwia dotarcie do dużych lub trudno dostępnych respondentów. 

Rozwiązania techniczne, które zostanie wykorzystana, pozwala na pełną kontrolę procesu zbierania danych: 

dostępu do ankiety przez konkretnych badanych, czasu odpowiedzi na poszczególne pytania, liczby wejść do 

kwestionariusza przez respondentów i spójność udzielanych odpowiedzi. Umożliwia to weryfikację uzyskanych 

informacji i zapewnia wysoką jakość wyników. 

 

Pozyskana próba złożona jest z podmiotów zróżnicowanych pod względem formy działalności 

(spółdzielnie socjalne; fundacje i stowarzyszenia; spółki non profit).  

Tabela 1 Forma działalności badanych przedsiębiorstw społecznych 

Forma działalności Liczba podmiotów % podmiotów 

Fundacja 107 23,2% 

Spółdzielnia socjalna 218 47,3% 

Spółka non profit (sp. z o.o.) 71 15,4% 

Stowarzyszenie 56 12,1% 

Pozostałe (wyłączone z analiz)* 4 0,9% 

brak danych 5 1,1% 

Suma 461 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
*Kategoria „pozostałe” obejmuje podmioty, które nie wskazały formy działalności. Kategorię tę 
wykluczono z dalszych analiz z uwagi na niską liczebność. 
 
Pozyskano opinie liderów różnych typów podmiotów działających we wszystkich województwach i w 

odmiennych warunkach. W próbie znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych z gmin 

wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i miast na prawach powiatu. 

Tabela 2 Forma działalności a lokalizacja badanych przedsiębiorstw społecznych 

Forma działalności 
Miasta na pra-

wach powiatu 
Gminy miejskiej 

Gminy miejsko-

wiejskiej 
Gminy wiejskiej 

Fundacja 41,0% 28,6% 14,3% 16,2% 

Spółdzielnia socjalna 18,9% 29,0% 26,7% 25,3% 

Spółka non profil (sp. z o.o.) 42,3% 26,8% 11,3% 19,7% 

Stowarzyszenie 22,2% 35,2% 11,1% 31,5% 

Pozostałe (wyłączone z analiz) 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

brak danych o formie działalności 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Suma 27,8% 29,6% 19,6% 23,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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Wykres 1 Rozkład badanych przedsiębiorstw społecznych według województw

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

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 podmiotów 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. W tym 

kontekście należy podkreślić fakt, że w próbie swoich reprezentantów mają wszystkie branże w obrębie 

których aktywne są podmioty ekonomii społecznej. 

Tabela 3 Branża badanych przedsiębiorstw społecznych 

Branża Liczba podmiotów % podmiotów 

Gastronomia 90 19,5% 

Edukacja i kultura 77 16,7% 

Usługi socjalne 45 9,8% 

Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej 35 7,6% 

5,6%

1,1%

1,5%

2,6%

3,0%

3,5%

4,3%

5,4%

5,6%

5,9%

6,1%

6,3%

6,7%

7,4%

10,6%

11,1%

13,2%

brak odpowiedzi

świętokrzyskie

opolskie

podlaskie

pomorskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

łódzkie

lubelskie

małopolskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

śląskie

wielkopolskie



 

10 
 

Handel i pozostałe usługi 31 6,7% 

Usługi komunalne 27 5,9% 

Pozostałą produkcja i przemysł 25 5,4% 

Rekreacja, turystyka i zakwaterowanie 24 5,2% 

Zdrowie i uroda 24 5,2% 

Budownictwo 23 5,0% 

Dom i ogród 23 5,0% 

Produkcja i przetwórstwo żywności 10 2,2% 

Informatyka 6 1,3% 

brak danych 6 1,3% 

Ekonomia 4 0,9% 

Produkcja mebli 4 0,9% 

Motoryzacja 2 0,4% 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 2 0,4% 

Organizacja pro-zwierzęca 1 0,2% 

Renowacja mebli 1 0,2% 

Rękodzieło 1 0,2% 

Suma  461 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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5. 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 nie-

pełnosprawne),  

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

Regionalnych Programów Operacyjnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego 

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,  

 Poszczególne mechanizmy były zorientowane na łagodzenie negatywnych skutków finansowych 

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 – pakietach rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarcz 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 PFR. 

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; 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
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 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; 

 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 pomocy7.  

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 się8:  

 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; 

                                                 
7 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. 
8 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. 

 

6. Szczegółowe wyniki badania 

6.1. Przedsiębiorstwa społeczne w warunkach COVID-19 

Ogólna kondycja przedsiębiorstw społecznych pogorszyła się w trakcie pandemii COVID-19. O ile sytuację 

podmiotu przed marcem 2020 roku dobrze oceniało aż 70,1% badanych (w tym 27,2% określało ją jako 

„bardzo dobrą”) to latem 2021 r. tak pozytywnie opisywało ją jedynie 24,6% respondentów. 

Wykres 2 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/ Pani ogólną kondycję przedsiębiorstwa 

przed pandemią, czyli do marca 2020 roku i obecnie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Sytuacja przedsiębiorstw społecznych nie jest silnie zróżnicowana ze względu na ich formę działalności, 

a tendencje są podobne. Jako „dobrą” lub „zdecydowanie dobrą” sytuację przed pandemią oceniło 69% 

respondentów reprezentujących spółdzielnie socjalne i 74% respondentów reprezentujących fundacje. 

Z kolei spadek ocen w tych kategoriach – przy porównaniu sytuacji sprzed pandemii i obecnie - był 

największy wśród badanych fundacji (spadek o 52 pp.) a najmniejszy wśród spółdzielni socjalnych (43 

pp.). Największy wzrost ocen negatywnych (sytuacja „zła” lub „bardzo zła”) jest obserwowany wśród 

fundacji (o 38,5 pp.) a najmniejszy wśród stowarzyszeń (29,2 pp.).  
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38,5%
42,9%

19,6%

27,2%

5,0%

Przed
pandemią
(do marca

2020)

Obecnie Przed
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Tabela 4 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/ Pani ogólną kondycję przedsiębiorstwa 

przed pandemią, czyli do marca 2020 roku i obecnie? 

Forma działalności Fundacja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzyszenie 
ogółem 

Zdecydowanie 

dobra 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
31,7% 24,9% 29,0% 26,8% 27,2% 

Obecnie 1,8% 7,3% 1,4% 6,9% 5,0% 

Raczej dobra Przed pandemią (do marca 

2020) 
42,3% 43,7% 41,9% 44,6% 42,9% 

Obecnie 20,2% 18,2% 20,0% 24,1% 19,6% 

Średnia (ani do-

bra, ani zła) 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
24,0% 29,6% 24,2% 26,8% 27,4% 

Obecnie 37,6% 38,2% 41,4% 37,9% 38,5% 

Raczej zła Przed pandemią (do marca 

2020) 
1,9% 0,9% 3,2% 0,0% 1,6% 

Obecnie 29,4% 23,6% 30,0% 20,7% 25,9% 

Zdecydowanie 

zła 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
0,0% 0,9% 1,6% 1,8% 0,9% 

Obecnie 11,0% 12,7% 7,1% 10,3% 11,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Na zdecydowaną większość z badanych przedsiębiorstw społecznych pandemia COVID-19 wpłynęła 

negatywnie. Taką opinię wyraziło, aż 77,3% przedstawicieli podmiotów. Opinie wskazujące na pozytywny 

wpływ pandemii wyraziło zdecydowanie mniej, bo tylko 7,9% badanych. Rozkładu opinii na ten temat 

nie różnicuje w znaczący sposób typ podmiotu. Przedstawiciele wszystkich typów podmiotów objętych 

badaniem negatywnie oceniają wpływ pandemii na ich działalność.  

Wykres 3 Rozkład odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na 
Państwa działalność? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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Ogółem
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Badani wskazywali szereg negatywnych bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Wśród nich 

najczęściej zwracano uwagę na: „zmniejszenie liczby klientów”, „spadek popytu na nasze towary/ usługi”, 

„absencje pracowników” i „czasowe zawieszenie działalności”. Respondenci wskazywali także inne 

skutki, niemniej wpisują się one w ogólny obraz sytuacji przedsiębiorstw społecznych po marcu 2020 

roku charakteryzujący się brakiem ciągłości prowadzenia działalności związanym ze spadkiem liczby 

klientów, trudnościami związanymi z pozyskiwaniem towarów i absencją pracowników. Forma 

działalność nie różnicowała w istotny sposób postrzegania konsekwencji pandemii. Warto jednak 

podkreślić – co jest zbieżne z wynikami badań jakościowych – że w stosunkowo niewielkim stopniu 

pandemia wpłynęła na opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń pracowników. Niezwykle rzadko przyczyniła 

się też do stałego zawieszenia działalności. Jednocześnie zaledwie ok. 2-3% przedsiębiorstw w ogóle nie 

doświadczyło negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19. 

Tabela 5 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie są negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 

dla Państwa działalności: 

Jakie są negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 

dla Państwa działalności? 
Fundacja 

Spółdziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzy-

szenie 
ogółem 

Zmniejszenie liczby klientów 30,4% 29,6% 35,4% 27,8% 30,5% 

Spadek popytu na nasze towary/ usługi 25,2% 22,8% 25,9% 21,1% 23,4% 

Czasowe zawieszenie działalności 11,6% 9,1% 9,5% 14,3% 10,4% 

Stałe zawieszenie działalności 0,8% 0,8% 1,4% 0,8% 0,8% 

Opóźnienia w płatnościach od klientów 7,6% 10,4% 7,5% 8,3% 9,0% 

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń 4,8% 6,5% 1,4% 2,3% 4,8% 

Absencja pracowników 11,6% 12,9% 11,6% 20,3% 13,3% 

Inne 5,2% 4,2% 4,8% 3,0% 4,5% 

Nie doświadczyliśmy negatywnych skutków pandemii 2,8% 3,8% 2,7% 2,3% 3,2% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Tabela 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie są negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 

dla Państwa działalności – odpowiedzi własne respondentów 

Odpowiedź n 

brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności 13 

utrata stabilności, ciągłości pracy 13 

zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, trudny dostęp do surowców/materiałów (drewna, tek-

tury) 

10 

trudne warunki pracy 5 

pogorszenie atmosfery pracy, panujący zły nastrój pracowników 3 

utrata pracowników 2 

utrata zewnętrznych źródeł finansowania 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Pandemia wymusiła także ograniczenia skali działalności nie tylko w odniesieniu do liczby klientów, ale 

także obszaru działalność podmiotu. Zarówno przed pandemią jak i w jej trakcie większość 
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przedsiębiorstw społecznych działała w skali lokalnej i w trakcie epidemicznego roku ten najbliższy, 

lokalny rynek zyskał na znaczeniu. Może to być związane z ograniczeniami mobilności w trakcie pandemii 

i skoncentrowaniem się na lokalnym rynku usług w związku z unikaniem przemieszczania się na dłuższe 

dystanse, pracą zdalną w środowisku domowym, unikaniem dużych skupisk ludności. 

Warto odnotować pewne różnice w zachowaniach rynkowych pomiędzy spółkami non-profit, a innymi 

formami działalności. Spółdzielnie socjalne, jak też i fundacje oraz stowarzyszenia częściej koncentrują 

swoją aktywność na rynku lokalnym aniżeli spółki non-profit. Te ostatnie – zarówno przed pandemią jak 

i obecnie – częściej działają na terenie kilku województw, a nawet poza granicami kraju. Niezależnie od 

wcześniejszego zakresu działalności większość badanych podmiotów ograniczyła obszar działalności 

koncentrując swoją aktywność w obszarze rynków bliższych terytorialnie siedzibie przedsiębiorstwa. 

Wykres 4 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaki był obszar działalność Pana/ Pani przedsiębior-
stwa przed pandemią COVID-19 i obecnie: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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województwa
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województw

Obsługiwaliśmy /
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Tabela 7 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaki był obszar działalność Pana/ Pani przedsiębiorstwa 

przed pandemią COVID-19 i obecnie: 

Forma działalności 
Funda-

cja 

Spół-

dziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogó-

łem 

Obsługiwaliśmy / obsługu-

jemy klientów na terenie na-

szej miejscowości/ gminy 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
30,2% 38,5% 31,3% 33,3% 34,5% 

Obecnie 38,2% 43,3% 32,9% 40,0% 40,1% 

Obsługiwaliśmy/ obsługu-

jemy klientów na terenie 

kilku okolicznych gmin/ po-

wiatu 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
24,4% 33,0% 21,3% 36,9% 29,7% 

Obecnie 27,1% 31,1% 25,0% 33,8% 29,8% 

Obsługiwaliśmy / obsługu-

jemy klientów na terenie ca-

łego województwa 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
15,1% 10,0% 13,8% 10,7% 12,0% 

Obecnie 13,2% 10,0% 11,8% 11,3% 11,3% 

Obsługiwaliśmy / obsługu-

jemy klientów na terenie 

kilku województw 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
10,5% 7,9% 11,3% 11,9% 9,7% 

Obecnie 6,9% 6,6% 13,2% 8,8% 7,9% 

Obsługiwaliśmy / obsługu-

jemy klientów na terenie ca-

łego kraju 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
12,2% 7,2% 16,3% 3,6% 9,2% 

Obecnie 9,7% 7,6% 10,5% 2,5% 7,7% 

Obsługiwaliśmy / obsługu-

jemy klientów na terenie 

kraju i zagranicy 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
7,6% 3,4% 6,3% 3,6% 4,9% 

Obecnie 4,9% 1,4% 6,6% 3,8% 3,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Niemal co trzeci badany przedstawiciel przedsiębiorstwa (31,1%) wyraził opinię, że zaobserwowane w 

trakcie kryzysu związanego z pandemią negatywne procesy (np. ograniczenia liczby klientów) zagrażają 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Na poważne skutki pandemii wskazywali najczęściej przedstawiciele 

stowarzyszeń i spółek non-profit. Jednocześnie zdaniem ok. 34% przedstawicieli fundacji i spółdzielni 

socjalnych negatywne skutki pandemii stanowiły zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 
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Wykres 5 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wskazane negatywne konsekwencje są dla 
przedsiębiorstwa: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Wskazane powyżej trudności znajdują odzwierciedlenie w poziomie dochodu przedsiębiorstw. Biorąc 

pod uwagę fakt, że najczęściej wskazywaną negatywną konsekwencją pandemii jest spadek liczby 

klientów nie może dziwić, że ponad połowa (59,0%) badanych przedsiębiorstw społecznych  odnotowało 

– wedle opinii badanych – spadek dochodu w roku 2020 w stosunku do dochodu z roku 2019. Forma 

działalności przedsiębiorstwa nie różnicuje w znaczny sposób odpowiedzi respondentów. Tylko w co 

dziesiątej fundacji i spółdzielni socjalnej i co piątej spółce non-profit odnotowano zwiększenie dochodów 

r/r. 

Tabela 8 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak dochód z prowadzenia działalności w roku 2020 

zmienił się w stosunku do dochodu z roku 2019? 

Jak dochód z prowadzenia działalno-

ści w roku 2020 zmienił się w sto-

sunku do dochodu z roku 2019? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzysze-

nie 
ogółem 

Nie zmienił się 24,5% 28,2% 22,4% 29,4% 26,8% 

Spadł 61,8% 60,1% 56,7% 54,9% 59,0% 

Zwiększył się 13,7% 11,7% 20,9% 15,7% 14,2% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Należy także podkreślić skalę obserwowanych spadków. W zdecydowanej większości deklarowane spadki 

dochodu przekraczają 25%, a w niemal co trzecim podmiocie (32,9%) spadki dochodów sięgają 51-99%. 

 

 

 

27,00%

25,80%

32,80%

28,30%

27,30%

39,00%

40,40%

44,80%

49,10%

41,60%

34,00%

33,80%

22,40%

22,60%

31,10%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nieznaczne Poważne Zagrażające stabilności firmy
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Tabela 9 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak dochód z prowadzenia działalności w roku 2020 

zmienił się w stosunku do dochodu z roku 2019? 

O ile % zmienił się dochód z prowadzenia 

działalności w roku 2020 w stosunku do 

dochodu z roku 2019? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzysze-

nie 
Ogółem 

Spadł o …..…. %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1-25% 15,3% 29,5% 2,9% 14,8% 21,0% 

26-50% 40,7% 32,8% 52,9% 44,4% 38,7% 

51-99% 28,8% 33,6% 38,2% 33,3% 32,9% 

100% i więcej 15,3% 4,1% 5,9% 7,4% 7,4% 

Zwiększył się o …..…. %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1-25% 25,0% 36,4% 30,8% 28,6% 30,9% 

26-50% 16,7% 36,4% 46,2% 0,0% 29,1% 

51-99% 8,3% 9,1% 7,7% 57,1% 16,4% 

100% i więcej 50,0% 18,2% 15,4% 14,3% 23,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Przedstawicieli podmiotów zapytano również o możliwe pozytywne skutki pandemii COVID-19 dla 

działalności ich przedsiębiorstw. Niemal połowa, bo aż 43,6% respondentów zadeklarowało, że nie 

doświadczyło pozytywnych skutków kryzysu pandemicznego. Pozostali badani wskazywali najczęściej 

m.in. na „poszerzenie oferty firmy o nowe produkty/ usługi” – udało się to co piątemu przedsiębiorstwu 

- i „wzrost zaangażowania pracowników”. Wątek pozytywnych skutków pandemii był dodatkowo 

pogłębiany w trakcie badań jakościowych. Pozwala to pełniej zrozumieć mechanizmy jakie poskutkowały 

poszerzeniem działalności w trudnym okresie pandemii. W żadnym ze zbadanych przedsiębiorstw nie 

doszło do trwałej zmiany profilu działalności, ale pozostając w ramach swojej branży poszerzano ofertę. 

Aktualne kompetencje kadry, ograniczone możliwości pozyskania nowych kwalifikacji i specjalizacja 

przedsiębiorstwa okrojona do wąskiego obszaru, prawdopodobnie stanowiły bariery stojące na drodze 

poszukiwania obszarów działania i przebranżowienia.  
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Tabela 10 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie są pozytywne konsekwencje pandemii COVID-

19 dla Państwa działalności: 

Jakie są pozytywne konse-

kwencje pandemii COVID-19 

dla Państwa działalności? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzyszenie Ogółem 

Wzrost liczby klientów 1,6% 3,3% 3,4% 5,8% 3,4% 

Wzrost popytu na nasze to-

wary/ usługi 
4,8% 4,8% 3,4% 7,0% 5,0% 

Poszerzenie oferty firmy o 

nowe produkty/ usługi 
19,8% 18,4% 20,7% 16,3% 19,3% 

Czasowe lub stałe zawieszenie 

działalności konkurencyjnych 

firm 

2,4% 6,3% 3,4% 4,7% 4,8% 

Wzrost zaangażowania pra-

cowników 
7,1% 13,2% 9,2% 7,0% 10,5% 

Rozwój kompetencji cyfro-

wych pracowników 
15,9% 7,0% 9,2% 9,3% 9,8% 

Wprowadzenie innowacji do 

działalności firmy 
2,4% 3,3% 3,4% 5,8% 3,6% 

Inne 0,8% 1,5% 1,1% 9,3% 0,0% 

Nie doświadczyliśmy pozytyw-

nych skutków pandemii 
45,2% 42,3% 46,0% 34,9% 43,6% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.2. Zatrudnienie w okresie pandemii 

Opisane wcześniej zmiany w zakresie i skali działalności nieuchronnie musiały prowadzić do zmiany 

potrzeb kadrowych przedsiębiorstw. Warto w tym miejscu pokreślić, że zmiany te nie miały jednak tak 

szerokiego i głębokiego charakteru jak można by oczekiwać po skali i czasie negatywnego oddziaływania 

czynników pandemicznych. W przypadku ponad połowy podmiotów (56,3%) liczba osób zatrudnionych 

nie zmieniła się. Liczba pracowników spadła w przypadku 23,5% podmiotów, ale w tym samym czasie 

wzrosła w niewiele mniejszej ich liczbie, tj. 20,2% jednostek. 
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Wykres 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w 2020 roku uległa zmianie liczba osób 
zatrudnionych w Państwa firmie? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Redukcje liczby pracowników miały do tej pory ograniczony charakter. Nawet jeśli zatrudnienie było 

zmniejszane, to nie wpłynęło radykalnie na wielkość – pod względem liczby pracowników  - podmiotów. 

Ponownie, wyniki te są zbieżne z prowadzonymi badaniami jakościowymi, w których wskazywano, że 

przedsiębiorcy społeczni dążyli do ochrony miejsc pracowniczych, bez względu na kategorię 

pracowników (kadra zarządzająca, osoby reintegrowane), a w spółdzielniach socjalnych podkreślano 

wagę utrzymania zatrudnienia i procesów reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Tabela 11 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pod względem liczby osób zatrudnionych przed 

pandemią COVID-19 i obecnie Pana/ Pani przedsiębiorstwo było i jest: 

Forma działalności 
Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

ogółem 

Mikroprzedsiębiorstwo 

(mniej niż 10 

pracowników) 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
88,3% 68,4% 92,2% 77,7% 33,3% 

Obecnie 85,7% 68,2% 85,5% 75,8% 33,3% 

Małe przedsiębiorstwo (od 

10 do 49 pracowników) 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
9,7% 30,1% 7,8% 20,0% 66,7% 

Obecnie 14,3% 28,9% 14,5% 21,5% 66,7% 

Średnie przedsiębiorstwo 

(od 50 do 249 pracowników) 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
1,9% 1,5% 0,0% 2,1% 0,0% 

Obecnie 0,0% 2,8% 0,0% 2,7% 0,0% 

Duże przedsiębiorstwo (250 

lub więcej 

pracowników) 

Przed pandemią (do marca 

2020) 
0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Obecnie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Opisane wyżej – stosunkowo niewielkie - zmiany liczby pracowników nie wynikały wyłącznie z sytuacji 

28,9%

24,3%

21,1%

14,3%

23,5%

53,3%

56,4%

59,1%

55,4%

56,3%

17,7%

19,3%

19,7%

30,4%

20,2%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Tak, liczba pracowników zmalała Nie, liczba pracowników nie zmieniła się Tak, liczba pracowników wzrosła
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pandemicznej, ale były także efektem innych, naturalnych dla każdej firmy procesów i rotacji kadr. 

Tabela 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy zmiany w liczbie pracowników miały związek z 

pandemią COVID-19? 

Czy zmiany w liczbie pracowników 

miały związek z pandemią COVID-

19? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzysze-

nie 
ogółem 

Nie 38,0% 47,4% 51,7% 64,0% 47,7% 

Tak 62,0% 52,6% 48,3% 36,0% 52,3% 

Suma  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Mimo niełatwej sytuacji rynkowej, aż co czwarty respondent (26,0%) w trakcie badania wskazał, że w 

przedsiębiorstwie są wolne miejsca pracy, a co trzeci (34,9%) wyraził opinię, że przedsiębiorstwo jest 

obecnie zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia, w tym także zatrudnienia pracowników 

reintegrowanych, (np. niepełnosprawnych). To szczególnie istotna informacja w kontekście misji jaką 

pełnią przedsiębiorstwa na rynku pracy. Jak wykazała pierwsza część badania9 praca stanowi dla wielu 

pracowników nie tylko źródło dochodu, ale także przestrzeń aktywności społecznej poza środowiskiem 

domowym i rodzinnym. Informacje pozyskane w pierwszej części badań pozwalają postawić hipotezę, że 

poczucie odpowiedzialności za dalsze losy pracowników reintegrowanych nierzadko stymulowało 

przedsiębiorców do działania i poszukiwania nowych rozwiązań w zmieniającej się sytuacji rynkowej. 

Czynnikiem motywującym do działania były bowiem obawy przed zaprzepaszczeniem pierwszych 

sukcesów reintegracyjnych pracowników, zwłaszcza tych, których proces osiągnięcia pełni społecznej i 

zawodowej samodzielności nie dobiegł końca. 

Tabela 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w chwili obecnej istnieją w przedsiębiorstwie 

wolne miejsca pracy/ wakaty? 

Czy w chwili obecnej istnieją w 

przedsiębiorstwie wolne miejsca 

pracy/ wakaty? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzyszenie ogółem 

Nie 72,1% 72,0% 76,1% 83,0% 74,0% 

Tak 27,9% 28,0% 23,9% 17,0% 26,0% 

Suma  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

 

 

 

                                                 
9 Raport: „Badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w kontekście skutków 
pandemii COVID-19. Analiza - część I” 
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Tabela 14 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane 

zwiększeniem zatrudnienia? 

Czy przedsiębiorstwo jest obecnie 

zainteresowane zwiększeniem za-

trudnienia? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzysze-

nie 
ogółem 

Nie 63,6% 63,8% 71,8% 62,5% 65,1% 

Tak 36,4% 36,2% 28,2% 37,5% 34,9% 

Suma  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Tabela 15 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane 

zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych? 

Czy przedsiębiorstwo jest obecnie 

zainteresowane zwiększeniem za-

trudnienia osób niepełnospraw-

nych? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzysze-

nie 
ogółem 

Nie 28,2% 27,8% 15,0% 19,0% 25,6% 

Tak 71,8% 72,2% 85,0% 81,0% 74,4% 

Suma  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Badania wskazują, że nie tylko stosunkowo niewiele przedsiębiorstw społecznych  było zmuszonych 

ograniczyć zatrudnienie, ale także w większości podmiotów (67,7%) nie było konieczne zmienianie 

sposobu wynagrodzenia pracowników.  

Tabela 16 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pandemia wymusiła zmianę sposobu 

wynagradzania pracowników? 

Zmiany sposobu wynagradzania pracowników 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

ogółem 

Obniżyliśmy poziom wynagrodzeń 15,6% 13,3% 15,3% 15,8% 14,3% 

Obniżyliśmy poziom lub zawiesiliśmy wypłacanie dodat-

kowych składników wynagrodzenia (np. premii okreso-

wych) 

12,8% 14,2% 4,2% 5,3% 11,1% 

Podnieśliśmy poziom wynagrodzeń 4,6% 3,5% 5,6% 1,8% 3,8% 

Podnieśliśmy poziom dodatkowych składników wyna-

grodzenia (np. premii okresowych) 
1,8% 4,0% 1,4% 3,5% 3,0% 

Nie, nie zmieniliśmy sposobu wynagradzania pracowni-

ków 
65,1% 65,0% 73,6% 73,7% 67,7% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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6.3. Relacje przedsiębiorstw społecznych z JST w okresie pandemii  

W opinii 34,1% badanych w czasie trwania pandemii COVID-19 zmniejszyła się liczba zlecanych usług 

społecznych przez samorząd (urząd miasta/ gminy lub jednostki samorządowe takie jak szkoły, zakłady 

usług komunalnych, domy kultury, itp.). 

Wykres 7 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak zmieniła się liczba zlecanych Pana/ Pani 
przedsiębiorstwu przez samorząd (urząd miasta/ gminy lub jednostki samorządowe takie jak 
szkoły, zakłady usług komunalnych, domy kultury, itp.) usług społecznych w czasie trwania 
pandemii:  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Można przypuszczać, że wynikało to z konieczności alokacji środków publicznych i skupienia ich na innych 

zadaniach, związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Dodatkowo w 

opinii aż 28,0% respondentów w trakcie pandemii COVID-19 spadło zapotrzebowanie na usługi 

społeczne na terenie danych jednostek samorządowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,2%

25,8%

43,7%

24,1%

31,0%

35,2%

35,5%

22,5%

44,4%

34,1%

26,7%

30,0%

31,0%

27,8%

29,0%

1,9%

8,8%

2,8%

3,7%

5,8%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Realizacja usług społecznych nie jest przedmiotem naszej działalności

Zmniejszyła się

Nie zmieniła się

Zwiększyła się
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Wykres 8 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak zmieniło się zapotrzebowanie na usługi społeczne 
świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne na terenie JST w którym zlokalizowane jest Pana/ 
Pani przedsiębiorstwo w trakcie pandemii COVID-19? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.4. Wykorzystanie rozwiązań Tarczy antykryzysowej 

Badanych przedstawicieli przedsiębiorstw zapytano o to z jakich instrumentów pomocowych 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystali. Respondenci zostali poproszeni także o ocenę 

tego na ile wykorzystane instrumenty okazały się pomocne oraz jakie bariery uniemożliwiły skorzystanie 

z dostępnych rozwiązań. Trzema najpopularniejszym mechanizmami były: 

 Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego z Powiatowych Urzędów Pracy i samorządu 

terytorialnego: wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 45,3% podmiotów, 

 Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne: wykorzystanie tego rozwiązania zadeklarowało 

28,9% podmiotów, 

 Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm: wykorzystanie 

tego rozwiązania zadeklarowało 24,5% podmiotów, 

W opinii przeważającej części badanych udzielone wsparcie korzystnie wpłynęło na łagodzenie skutków 

pandemii i ograniczeń sanitarnych. W tym kontekście warto podkreślić, że liderzy organizacji chcieli z 

oferowanego wsparcia korzystać, a przyczyną braku podjęcia starań o udzielenie pomocy był najczęściej 

brak możliwości spełniania formalnych wymagań lub rzadziej brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach. 

6.4.1. Korzystanie z mechanizmów wsparcia finansowego  

Najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie instrumentów finansowych oraz wspierania 

realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Tarczy antykryzysowej 

było wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z Powiatowych Urzędów Pracy i samorządu 

terytorialnego. Wsparcie z PUP i samorządu terytorialnego było najczęściej wykorzystywaną formą w 

zakresie instrumentów finansowych oraz wspierania realizacji zadań zleconych w ramach Tarczy 

antykryzysowej przez przedsiębiorstwa społeczne. Maksymalna wartość dofinansowania przypadająca 

na jednego pracownika na 3 miesiące wynosiła łącznie od 3900 do 7020 zł w zależności od przedziału 

spadku obrotów (co najmniej od 30% do co najmniej 80%) wypłacana w okresach miesięcznych. 

41,7%

35,9%

49,3%

45,5%

40,7%

32,0%

27,2%

22,5%

30,9%

28,0%

17,5%

28,1%

23,9%

10,9%

22,9%

8,7%

8,8%

4,2%

12,7%

8,4%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie wiem/ Trudno powiedzieć Zmniejszyło się Nie zmieniło się Zwiększyło się
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Korzystanie z tej formy zadeklarowało 45,3% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu. Z tej formy 

szczególnie chętnie korzystały spółdzielnie socjalne (47,5%). Blisko co piąte przedsiębiorstwo (19%) 

skorzystało z niskooprocentowanej pożyczki dla PES ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka do kwoty 

5000 zł była wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie mógł przekroczyć 12 

miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

Tabela 17 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich instrumentów wsparcia finansowego oraz 

wspierania realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Tarczy 

antykryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Z jakich instrumentów wsparcia finansowego oraz wspie-

rania realizacji zadań zleconych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego w ramach Tarczy antykryzysowej ko-

rzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzyszenie 
ogółem 

Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego z Po-

wiatowych Urzędów Pracy i samorządu terytorialnego 
44,0% 47,5% 43,4% 41,9% 45,3% 

Niskooprocentowana pożyczka dla PES ze środków Fun-

duszu Pracy 
21,6% 18,5% 13,2% 22,6% 19,0% 

Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicz-

nych 
3,7% 1,4% 1,3% 1,6% 2,2% 

Zmiany w zakresie rozliczania zleconych zadań publicz-

nych 
4,5% 1,8% 1,3% 3,2% 2,5% 

Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zwalczania 

COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert 
6,7% 14,9% 10,5% 4,8% 11,1% 

Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach 

Tarczy antykryzysowej 
19,4% 15,9% 30,3% 25,8% 19,9% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

W opinii największej grupy badanych (66,7%) wykorzystanie ww. rozwiązań pozwoliło w przypadku ich 

podmiotów złagodzić negatywne skutki pandemii w umiarkowanym stopniu. Badania jakościowe 

wskazują, że często oczekiwania i potrzeby finansowe były wyższe aniżeli wartość dostępnego wparcia. 
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Wykres 9 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie wskazanego/ych instrumentów 
Tarczy antykryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii w przypadku Pana/ Pani 
przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Najczęstszym powodem nieskorzystania z oferowanych mechanizmów było niekwalifikowanie się 

przedsiębiorstwa społecznego do otrzymania wskazanych typów wsparcia. 17,2% badanych wskazało na 

bariery informacyjne. Szczególnie często wskazywane były one przez badanych reprezentujących 

spółdzielnie socjalne (19,6%) i spółki non-profit (20,7%). 

Tabela 18 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach 

Tarczy antykryzysowej? 

Forma działalności 

Fundacja 

Spółdziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowarzy-

szenie 
Ogółem 

Nie byliśmy zainteresowani 3,3% 3,9% 0,0% 17,6% 4,7% 

Nie potrzebowaliśmy wsparcia 3,3% 3,9% 6,9% 11,8% 5,5% 

Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania wsparcia 66,7% 62,7% 62,1% 47,1% 61,7% 

Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać się o wspar-

cie 
13,3% 9,8% 10,3% 11,8% 10,9% 

Nie mieliśmy informacji o dostępnych formach 

wsparcia 
13,3% 19,6% 20,7% 11,8% 17,2% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.4.2. Wspieranie w zakresie utrzymania zatrudnienia 

Najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie utrzymania zatrudnienia było: „umorzenie 

składek na ubezpieczenie społeczne”. Korzystanie z tej formy zadeklarowało 28,9% przedsiębiorstw 

społecznych, które wzięły udział w badaniu.  

12,7%

8,0%

12,8%

10,3%

9,9%

36,7%

37,9%

23,4%

51,3%

37,1%

25,3%

26,4%

29,8%

25,6%

26,9%

25,3%

27,6%

34,0%

12,8%

26,0%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie pozwoliło Tak, w niewielkim stopniu Tak, w umiarkowanym stopniu Tak, w znacznym stopniu
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Tabela 19 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich rozwiązań wspierających utrzymanie 

zatrudnienia oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani 

przedsiębiorstwo? 

Z jakich rozwiązań wspierających utrzymanie zatrudnienia oferowa-

nych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsię-

biorstwo? 

Forma działalności 

Fun-

dacja 

Spół-

dziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Sto-

warzy-

szenie 

ogó-

łem 

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez 

pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu. 

3,6% 5,1% 7,4% 6,6% 5,4% 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych prze-

stojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

4,1% 5,7% 2,7% 3,8% 4,6% 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek 

na ubezpieczenia społeczne dla MŚP 
11,7% 10,8% 10,6% 6,6% 10,5% 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodar-

czej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrud-

niającymi pracowników 

0,5% 0,2% 1,1% 0,9% 0,5% 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek 

na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i organi-

zacji pożytku publicznego 

5,4% 2,1% 0,0% 9,4% 3,1% 

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne 26,6% 32,2% 23,4% 26,4% 28,9% 

Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat 9,0% 5,3% 6,9% 5,7% 6,5% 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z 

obowiązku opłacania składek za listopad 2020 (branżowe) 
1,8% 1,5% 2,1% 0,9% 1,6% 

Jednokrotne lub dwukrotne ponowne świadczenie postojowe oraz 

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień albo grudzień 

i styczeń (branżowe) 

0,0% 1,7% 3,2% 0,9% 1,5% 

Dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe 0,5% 1,9% 2,1% 0,9% 1,5% 

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze środków 

FGŚP (branżowe) 
1,8% 2,7% 3,7% 0,9% 2,5% 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności go-

spodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców ze 

środków Funduszu Pracy (branżowe) 

2,7% 3,8% 4,8% 1,9% 3,5% 

Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw 

i mikrofirm 
24,8% 24,4% 26,1% 22,6% 24,5% 

Refundacja kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych dla 

pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej 
0,5% 0,2% 0,0% 0,9% 0,3% 

Nie korzystaliśmy z rozwiązań wspierających utrzymanie zatrudnie-

nia oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 
7,2% 2,5% 5,9% 11,3% 5,1% 

Suma 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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W badaniach jakościowych wskazywano, że ta forma wsparcia była niezwykle istotna dla utrzymania 

zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. Z tej formy szczególnie chętnie korzystały spółdzielnie 

socjalne (32,2%). Drugim najczęściej stosowanym instrumentem wsparcia była bezzwrotna dotacja w 

wysokości 5 tys. zł. dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm. Skorzystało z niej 26,1% spółek non-profit, 

24,8% fundacji, 24,4% spółdzielni socjalnych i 22,6% stowarzyszeń.  

W opinii największej grupy badanych (36,7%) wykorzystanie ww. rozwiązań pozwoliło w przypadku ich 

przedsiębiorstwa złagodzić negatywne skutki pandemii w niewielkim lub umiarkowanym stopniu, ale też 

blisko co czwarty respondent wskazał, że instrumenty w znacznym stopniu wspomogły podmiot. 

Najlepiej powyższe instrumenty ocenili badani reprezentujący spółdzielnie socjalne (27,8% wskazało, że 

skorzystanie z nich w znacznym stopniu pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii). 

Wykres 10 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie wskazanego/ych instrumentów 
Tarczy antykryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii w przypadku Pana/ Pani 
przedsiębiorstwa? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Najczęstszym powodem nieskorzystania z oferowanych mechanizmów było niekwalifikowanie się 

podmiotu do otrzymania wskazanych typów wsparcia (54,4%). Respondenci reprezentujący fundacje oraz 

spółdzielnie socjalne wskazywali również na barierę informacyjną dotyczącą dostępnych form wsparcia 

(odpowiednio 15% i 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

9,9%

8,3%

5,1%

18,2%

9,2%

34,1%

35,6%

42,4%

40,9%

36,7%

35,2%

28,3%

27,1%

31,8%

30,4%

20,9%

27,8%

25,4%

9,1%

23,7%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie pozwoliło Tak, w niewielkim stopniu Tak, w umiarkowanym stopniu Tak, w znacznym stopniu
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Tabela 20 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało z 

wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej? 

Forma działalności 

Fundacja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzyszenie 
Ogółem 

Nie byliśmy zainteresowani 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 5,9% 

Nie potrzebowaliśmy wsparcia 5,0% 15,0% 15,4% 7,1% 11,8% 

Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania wsparcia 65,0% 35,0% 76,9% 50,0% 54,4% 

Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać się o wsparcie 5,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8,8% 

Nie mieliśmy informacji o dostępnych formach wsparcia 15,0% 20,0% 7,7% 0,0% 11,8% 

Inna przyczyna 10,0% 5,0% 0,0% 14,3% 7,4% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.4.3. Wsparcie w zakresie spłaty kredytu i pożyczek bankowych 

Najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie spłaty kredytu i pożyczek bankowych były 

„subwencje zwrotne dla mikroprzedsiębiorców z określonych branż (w ramach Tarczy Finansowej dla 

MŚP 2.0)”. To program wsparcia finansowego w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100% dla firm 

z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na Covid-19. Warunkiem 

otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 było stosowanie się przez przedsiębiorcę do 

ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemicznego. Budżet programu wynosił 13 mld zł (ok. 2,91 mld EUR), z czego 6,5 mld zł przeznaczone 

dla mikroprzedsiębiorstw i 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcia udzielono 

podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, za pośrednictwem systemów bankowości 

elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych. Organem przyznającym pomoc, 

odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 był Polski Fundusz Rozwoju. O subwencje mogli 

ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniali od 1 do 9 pracowników, ich obroty lub suma bilansowa 

wynosiły mniej niż 2 mln euro i odnotowali spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 

grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 

2019 roku. Natomiast przyznana kwota subwencji była zależna od wielkości spadku przychodów: 18 tys. 

zł na pracownika przy spadku przychodów o 30-60%; 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów 

powyżej 60%. Maksymalna kwota subwencji wynosiła 324 tys. zł. Subwencja mogła zostać umorzona 

nawet w 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku. Korzystanie z tej formy 

zadeklarowało 10,5% podmiotów, które wzięły udział w badaniu. 7.9% badanych skorzystało z pożyczek 

umarzalnych na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców.  

 

 

 

 



 

31 
 

Tabela 21 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich rozwiązań wspierających w zakresie spłaty 

kredytu i pożyczek bankowych oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ 

Pani przedsiębiorstwo? 

Z jakich rozwiązań wspierających w zakresie spłaty kredytu i 

pożyczek bankowych oferowanych w ramach Tarczy antykry-

zysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Zmiany warunków spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii 

społecznej 
5,5% 9,7% 4,5% 7,0% 7,5% 

Zmiana warunków kredytów bankowych 0,0% 0,8% 1,1% 0,0% 0,6% 

Pożyczki umarzalne na pokrycie bieżących kosztów prowa-

dzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców 
9,4% 7,4% 9,1% 5,3% 7,9% 

Dopłaty do oprocentowania kredytów 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,2% 

Pomoc publiczna udzielana w uproszczonej formie wsparcia 

zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej 

podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania 

polskiej gospodarki 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pomoc publiczna udzielana w formie pożyczek finansowa-

nych z funduszy UE 
3,1% 1,2% 4,5% 0,0% 2,1% 

Polskie środki antykryzysowe - COVID- 19 -Gwarancje fakto-

ringu 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Pomoc w formie gwarancji kredytowych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne dla mi-

kroprzedsiębiorców z określonych branż) 
11,8% 10,9% 10,2% 5,3% 10,5% 

Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne na pokry-

cie części niepokrytych kosztów stałych  dla przedsiębiorstw 

z określonych branż) 

0,8% 0,8% 3,4% 0,0% 1,1% 

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku udzielane na podsta-

wie Ordynacji podatkowej 
2,4% 3,1% 0,0% 0,0% 2,1% 

Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsię-

biorstw 
22,8% 19,0% 18,2% 12,3% 19,3% 

Nie korzystaliśmy z rozwiązań wspierających w zakresie 

spłaty kredytu i pożyczek bankowych oferowanych w ramach 

Tarczy antykryzysowej 

44,1% 47,3% 47,7% 70,2% 48,9% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

W opinii największej grupy badanych (37,3%) wykorzystanie ww. rozwiązań pozwoliło w przypadku ich 

podmiotów złagodzić negatywne skutki pandemii w umiarkowanym stopniu. Jednocześnie co trzeci 

badany (32,6%) wskazał, że te instrumenty finansowe w znacznym stopniu złagodziły negatywny wpływ 

pandemii. 
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Wykres 11 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie wskazanego/ych instrumentów 
Tarczy antykryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii w przypadku Pana/ Pani 
przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Ponownie, zdaniem badanych, najczęstszym powodem nieskorzystania z oferowanych mechanizmów 

było niekwalifikowanie się podmiotu do otrzymania wskazanych typów wsparcia oraz brak informacji o 

możliwościach jego pozyskania. 

Tabela 22 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało z 

wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tar-

czy antykryzysowej? 

forma działalności 

Fundacja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzyszenie 
Ogółem 

Nie byliśmy zainteresowani 16,7% 15,6% 15,2% 25,0% 17,1% 

Nie potrzebowaliśmy wsparcia 8,3% 8,1% 10,9% 20,5% 10,8% 

Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania wsparcia 53,3% 44,4% 41,3% 27,3% 43,0% 

Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać się o wsparcie 6,7% 10,4% 6,5% 6,8% 8,4% 

Nie mieliśmy informacji o dostępnych formach wspar-

cia 
8,3% 13,3% 19,6% 18,2% 14,0% 

Inna przyczyna  6,7% 8,1% 6,5% 2,3% 6,6% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.4.4. Wsparcie dla PES, w tym przedsiębiorstw społecznych 

Dostrzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, podjęto działania, 

mające na celu złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji. Wśród mechanizmów wsparcia znajdowały 

się więc również rozwiązania, uzupełniające wówczas oferowane narzędzia systemu wsparcia dla 

5,9%

5,3%

6,9%

6,7%

5,7%

31,4%

25,3%

6,9%

26,7%

24,4%

35,3%

31,6%

48,3%

53,3%

37,3%

27,5%

37,9%

37,9%

13,3%

32,6%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie pozwoliło Tak, w niewielkim stopniu Tak, w umiarkowanym stopniu Tak, w znacznym stopniu
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podmiotów ekonomii społecznej10. 

W ramach Tarcz antykryzysowych pewne formy wsparcia kierowane były przede wszystkim do 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w związku z ich szczególną rolą w 

zakresie realizacji usług społecznych i reintegracji społecznej i zawodowej. Mechanizmy te obejmowały 

wsparcie w związku z realizacją projektów społecznych, w tym projektów realizowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wprowadzenie bardziej elastycznych form realizacji zajęć w 

podmiotach zatrudnienia socjalnego, realizację zamówień z obszaru usług społecznych.  

Najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia spośród dostępnych dla PES (w tym przedsiębiorstw 

społecznych) w ramach Tarczy antykryzysowej było „wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla 

spółdzielni socjalnych”. Z tej możliwości skorzystała co czwarta (25,6%) spółdzielnia socjalna. 

Przedłużenie dotyczyło następujących terminów: uzupełnienia składu zakładanej spółdzielni, 

uzupełnienia zatrudnienia w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne, odłożenia terminu pierwszej 

lustracji, możliwości uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni. Innym instrumentem, z którego 

skorzystało 10,5% badanych fundacji oraz 7,6% badanych spółdzielni socjalnych były dotacje lub pomoc 

zwrotna w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Tabela 23 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich rozwiązań wspierających podmioty ekonomii 

społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Z jakich rozwiązań wspierających podmioty ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne, oferowanych w ramach Tarczy antykryzyso-

wej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Forma działalności 

Fun-

dacja 

Spół-

dziel-

nia 

so-

cjalna 

Spółk

a non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Sto-

wa-

rzy-

szenie 

Ogó-

łem 

Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ra-

mach EFS - tzw. specustawa funduszowa 
3,8% 5,4% 0,0% 0,0% 3,6% 

Dotacje lub pomoc zwrotna w ramach programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 
10,5% 7,6% 3,1% 2,0% 7,0% 

Wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla spółdzielni socjal-

nych 
1,9% 25,6% 3,1% 0,0% 13,9% 

Możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głoso-

waniu władz fundacji i stowarzyszeń 
2,9% 1,3% 0,0% 10,0% 2,5% 

Zmiany dotyczące sposobu funkcjonowania organów statutowych w 

spółdzielniach socjalnych 
0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 

Elastyczny czas zajęć w CIS 1,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,7% 

Darowizny na cele edukacyjne 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania skutkom COVID-19 
4,8% 4,0% 4,6% 0,0% 3,8% 

Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykry-

zysowej 
75,2% 52,0% 89,2% 84,0% 66,6% 

                                                 
10 Listę rozwiązań wdrożonych w ramach Tarczy Antykryzysowej zawarto w Aneksie do raportu 



 

34 
 

Suma 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

W opinii największej grupy badanych (32,4%) wykorzystanie ww. rozwiązań pozwoliło w przypadku ich 

przedsiębiorstw złagodzić negatywne skutki pandemii w niewielkim lub umiarkowanym stopniu. 

Najgorzej mechanizmy te oceniają przedstawiciele fundacji. Najlepiej natomiast przedstawiciele 

spółdzielni socjalnej. 

Wykres 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie wskazanego/ych instrumentów 
Tarczy antykryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii w przypadku Pana/ Pani 
przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Najczęstszym powodem nieskorzystania z oferowanych mechanizmów było niekwalifikowanie się 

podmiotu do otrzymania wskazanych typów wsparcia, ale respondenci również często wskazywali na 

brak informacji o dostępnych formach wsparcia oraz brak wiedzy, w jaki sposób się o te instrumenty 

ubiegać. 

Tabela 24 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało z wy-

mienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy anty-

kryzysowej? 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Nie byliśmy zainteresowani 7,1% 12,6% 8,3% 16,3% 11,0% 

Nie potrzebowaliśmy wsparcia 4,1% 3,7% 2,8% 8,2% 4,2% 

Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania wsparcia 44,9% 31,9% 31,9% 34,7% 36,0% 

Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać się o wsparcie 15,3% 20,0% 19,4% 12,2% 17,4% 

Nie mieliśmy informacji o dostępnych formach wsparcia 22,4% 28,1% 30,6% 22,4% 26,1% 

Inna przyczyna  6,1% 3,7% 6,9% 6,1% 5,3% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

28,6%

19,6%

30,0%

41,7%

23,6%

32,1%

33,0%

30,0%

33,3%

32,4%

17,9%

27,8%

40,0%

25,0%

27,0%

21,4%

19,6%

16,9%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie pozwoliło Tak, w niewielkim stopniu Tak, w umiarkowanym stopniu Tak, w znacznym stopniu
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6.4.5. Wsparcie w zakresie innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu użytkowania nieruchomości/ 

dzierżawy/ najmu)  

Najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu użytkowania 

nieruchomości/ dzierżawy/ najmu) były „ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania”. 

Korzystanie z tej formy zadeklarowało 11,3% przedsiębiorstw społecznych, które wzięły udział w 

badaniu. 

Tabela 25 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu 

użytkowania nieruchomości/ dzierżawy/ najmu) oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Z jakich innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu użytkowania 

nieruchomości/ dzierżawy/ najmu) oferowanych w ra-

mach Tarczy antykryzysowej korzystało  

Forma działalności 

Fundacja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości 1,9% 3,2% 0,0% 3,6% 2,7% 

Ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowa-

nia 
9,3% 12,8% 7,5% 14,3% 11,3% 

Ulgi w należnościach cywilnoprawnych 0,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,9% 

Ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowa-

nia 
1,9% 2,8% 3,0% 0,0% 2,2% 

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za 

użytkowanie 
1,9% 2,3% 0,0% 0,0% 1,5% 

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 

niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za 

użytkowanie 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 

opłaty przekształceniowej za 2021 r. 
0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości 0,0% 0,5% 1,5% 1,8% 0,7% 

Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach 

Tarczy antykryzysowej 
84,1% 76,6% 88,1% 80,4% 80,5% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Opinie na temat przydatności instrumentów były podzielone. Największa grupa badanych (42,0%) 

wskazała, że wykorzystanie ww. rozwiązań pozwoliło w przypadku ich przedsiębiorstw złagodzić 

negatywne skutki pandemii w niewielkim stopniu, ale 47,7% wskazało że rozwiązania te pozwoliły w 

umiarkowanym lub znacznym stopniu złagodzić skutki pandemii. 
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Wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie wskazanego/ych instrumentów 

Tarczy antykryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki pandemii w przypadku Pana/ Pani 

przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych instrumentów wsparcia, najczęstszym powodem 

nieskorzystania z oferowanych mechanizmów były niekwalifikowanie się podmiotu do otrzymania 

wskazanych typów wsparcia oraz brak informacji o dostępnych formach wsparcia. 

Tabela 26 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało 

z wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie korzystało z 

wymienionych rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej? 

forma działalności 

Fundacja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzyszenie 
Ogółem 

Nie byliśmy zainteresowani 5,9% 13,8% 4,5% 20,4% 11,1% 

Nie potrzebowaliśmy wsparcia 6,9% 13,3% 3,0% 14,3% 10,1% 

Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania wsparcia 54,9% 38,3% 50,0% 28,6% 43,2% 

Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać się o wsparcie 6,9% 12,2% 9,1% 12,2% 10,3% 

Nie mieliśmy informacji o dostępnych formach wsparcia 21,6% 16,0% 31,8% 18,4% 20,1% 

Inna przyczyna 3,9% 6,4% 1,5% 6,1% 5,2% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.4.6. Mechanizm Zakupowy OWES 

Istotnym instrumentem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, 

jest mechanizm zakupowy OWES. To rozwiązanie nie jest jednak powszechnie rozpoznawane przez 

przedstawicieli badanych przedsiębiorstw społecznych. Aż 24,4% respondentów nie zna rozwiązań 

oferowanych w ramach mechanizmu zakupowego. Najrzadziej znajomość mechanizmów deklarowali 

przedstawiciele organizacji zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, aż 80% z nich 

11,8%

4,2%

27,3%

18,2%

10,2%

35,3%

43,8%

45,5%

45,5%

42,0%

23,5%

35,4%

18,2%

18,2%

29,5%

29,4%

16,7%

9,1%

18,2%

18,2%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie pozwoliło Tak, w niewielkim stopniu Tak, w umiarkowanym stopniu Tak, w znacznym stopniu
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wskazało, że nie zna rozwiązań oferowanych przez OWES w ramach mechanizmu zakupowego 11 . 

Pozostałymi regionami, z których badani wyróżnili się brakiem wiedzy w tym zakresie były: podkarpackie 

(55,1%), mazowieckie (51,6%), warmińsko-mazurskie (52,9%), śląskie (52,9%) i lubuskie (50,0%). 

Województwami, w których najczęściej deklarowano znajomość mechanizmów zakupowych były 

zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Tylko co piąty badany pracujący we wskazanych dwóch 

regionach wskazał, że nie zna rozwiązań oferowanych w ramach mechanizmu zakupowego.  

Stosunkowo najczęściej mieli wiedzę o rozwiązaniu polegającym na zamawianiu przez OWES materiałów 
ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych), które są produkowane przez podmioty ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, i przekazywane nieodpłatnie placówkom służby zdrowia 
oraz placówkom całodobowej opieki (26,4%). 

Tabela 27 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy znają Państwo rozwiązania oferowane przez 
OWES w ramach mechanizmu zakupowego? 

Czy znają Państwo rozwiązania oferowane przez OWES w 

ramach mechanizmu zakupowego? 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez 

OWES materiałów ochrony osobistej (np. maseczek 

ochronnych), które są produkowane przez PES i PS i 

przekazywane nieodpłatnie placówkom służby zdrowia 

oraz placówkom całodobowej opieki 

23,1% 28,8% 28,7% 21,1% 26,4% 

Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez 

OWES usług cateringowych, które są świadczone przez 

PES i PS na rzecz pracowników służby zdrowia 

14,5% 17,8% 14,8% 16,7% 16,3% 

Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez 

OWES usług cateringowych, które są świadczone przez 

PES i PS na rzecz osób w trudnej sytuacji w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z 

niepełnosprawnościami i osobom potrzebującym 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności 

lokalnej) 

16,7% 18,1% 13,9% 14,4% 16,6% 

Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez 

OWES w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfeku-

jących), które są przekazywane nieodpłatnie placówkom 

służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki 

15,6% 12,6% 14,8% 13,3% 13,7% 

Znam inne rozwiązania oferowane w ramach mechani-

zmu zakupowego (jakie?): 
4,3% 2,2% 0,0% 4,4% 2,6% 

Nie znam rozwiązań oferowanych w ramach mechani-

zmu zakupowego 
25,8% 20,5% 27,8% 30,0% 24,4% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

                                                 
11 Ze względu na duże zróżnicowanie liczby przebadanych przedsiębiorstw z poszczególnych województw wyniki na poziomie 
regionów należy interpretować z dużą ostrożnością.  
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Nieco ponad połowa (53,7%) badanych zadeklarowała, że korzystała z rozwiązań dostępnych w ramach 

mechanizmu zakupowego. Co prawda, aż 23,8% przedsiębiorstw społecznych zrealizowało zamówienia 

związane z produkcją materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych), ale z innych możliwości 

np. świadczenia usług cateringowych skorzystało tylko 7,4% firm. Na tym tle wyróżniają się spółdzielnie 

socjalne – 29,4% respondentów zadeklarowało skorzystanie z mechanizmu obejmującego produkcję 

materiałów ochrony osobistej. 

Tabela 28 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Z jakich rozwiązań oferowanych przez OWES w 

ramach mechanizmu zakupowego Państwo korzystali lub korzystają? 

Z jakich rozwiązań oferowanych przez OWES w ramach me-

chanizmu zakupowego Państwo korzystali lub korzystają? 

forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non pro-

fit (sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Zamawianie produkowanych przez PES i PS materiałów 

ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazy-

wanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz pla-

cówkom całodobowej opieki 

19,3% 29,4% 11,1% 24,0% 23,8% 

Zamawianie usług cateringowych świadczonych przez PES i 

PS na potrzeby pracowników służby zdrowia 
5,3% 9,5% 5,6% 4,0% 7,4% 

Zamawianie w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfe-

kujących) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom 

służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki 

7,0% 7,9% 22,2% 8,0% 9,8% 

OWES nie realizował zakupów w naszym przedsiębior-

stwie/naszej spółdzielni 
50,9% 40,5% 58,3% 48,0% 46,3% 

Inne rozwiązania 17,5% 12,7% 2,8% 16,0% 12,7% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.5. Strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii  

Niezależnie od faktu wykorzystania rozwiązań dostępnych w ramach kolejnych edycji Tarczy 

antykryzysowej same przedsiębiorstwa podejmowały szereg działań mających na celu niwelowanie 

negatywnego wpływu COVID-19 na funkcjonowanie podmiotu. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że 

w przypadku badanych przedsiębiorstw społecznych stosunkowo rzadko wdrażano pracę zdalną. Ten 

popularny w wielu firmach tryb pracy był niemożliwy do zastosowania w przypadku podmiotów, które 

zajmują się produkcją lub też realizacją usług opartych na bezpośredniej obecności pracowników (np. 

sprzątanie, gotowanie, usługi opiekuńcze, usługi wykończeniowe). Szczególnie rzadko z tej możliwości 

korzystały spółdzielnie socjalne, będące zazwyczaj przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub usługowymi. 

 

 

 

Tabela 29 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy biorąc pod uwagę profil działalności 
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przedsiębiorstwa mają Państwo możliwość pracy w trybie zdalnym: 

Czy biorąc pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa 

mają Państwo możliwość pracy w trybie zdalnym: 

Forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

socjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Możemy całkowicie prowadzić działalność opierając się na 

pracy zdalnej 
5,6% 0,9% 10,1% 1,8% 3,5% 

Możemy prowadzić działalność w trybie zdalnym w ograni-

czonym stopniu 
44,9% 13,8% 23,2% 39,3% 25,6% 

Nie mamy takiej możliwości 49,5% 85,3% 66,7% 58,9% 70,9% 

Suma  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Większość (79,1%) podmiotów nie zdecydowała się także na zmianę branży. Całkowitego 

przebranżowienia dokonało 1,5% z nich, a częściowego 19,4%. W tym miejscu należy jednak podkreślić, 

że na podstawie wyników badań jakościowych można przypuszczać, iż przynajmniej część z 

deklarowanych częściowych przebranżowień miało w istocie charakter poszerzenia portfolio klientów o 

nowe produkty/usługi i grupy klientów lub wdrożeniu innowacji w systemie sprzedaży (np. 

wprowadzenie dowozów posiłków w przypadku wcześniej prowadzących wyłącznie sprzedaż stacjonarną 

punktach gastronomicznych). Częściowym potwierdzeniem tej hipotezy jest analiza pytań otwartych, w 

których respondenci mieli możliwość szerszego opisu tego w jaki sposób dokonali przebranżowienia. 

Nieco większą elastycznością prowadzonych działań wykazały się przedsiębiorstwa prowadzone w formie 

spółki non-profit (25,5% respondentów zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę branży) aniżeli 

inne przedsiębiorstwa. 

Tabela 30 Rozkład odpowiedzi na pytanie: W związku z pandemią COVID-19 niektóre 

przedsiębiorstwa całkowicie lub częściowo zmieniły profil działalności. Czy pandemia wymusiła 

zmianę branży, w której działa Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Czy pandemia wymusiła 

zmianę branży, w której działa 

Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

Forma działalności 

Fundacja 
Spółdzielnia 

socjalna 

Spółka non 

profit (sp. z 

o.o.) 

Stowarzyszenie Ogółem 

Nie zmieniliśmy branży 80,4% 79,4% 74,3% 82,1% 79,1% 

Tak, całkowicie zmieniliśmy 

branżę 
0,0% 2,3% 1,4% 1,8% 1,5% 

Tak, częściowo rozpoczęliśmy 

działalność w innej branży 
19,6% 18,3% 24,3% 16,1% 19,4% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Tabela 31 Rozkład odpowiedzi na pytanie: W związku z pandemią COVID-19 niektóre 
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przedsiębiorstwa całkowicie lub częściowo zmieniły profil działalności. Czy pandemia wymusiła 

zmianę branży, w której działa Pana/ Pani przedsiębiorstwo? – podsumowanie odpowiedzi 

otwartych 

Odpowiedź n 

zmiana lub rozszerzenie profilu wykonywanych usług na związany bezpośrednio ze wzrostem po-

pytu na niektóre produkty i usługi w dobie pandemii (szycie maseczek, przyłbic, odzieży ochronnej, 

dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń, obsługa komory hiperbarycznej) i powstanie nowych gałęzi 

działalności (np. obsługa OWES) 

26 

zmiana lub poszerzenie działalności o zupełnie inną branżę: gastronomię, fotowoltaikę, mechanikę 

samochodową, budownictwo, poszerzenie działalności polegającej na organizacji eventów na mon-

taż systemów nawadniania itp..  

21 

dodanie nowych rodzajów działalności w obrębie tej samej branży (np. restauracje zaczęły świad-

czyć usługi cateringowe) 

19 

zmiana sposobu świadczenia usług np. ograniczenie do usług online, zakładanie sklepu interneto-

wego 

8 

w przypadku przedsiębiorstw działających w kilku branżach - zaprzestanie działalności w części z 

nich (np. ograniczenie działania zw. z kulturą) 

7 

zmiana grona odbiorców/klientów (np. z rynku detalicznego na hurtowy lub odwrotnie, z firm na 

klientów indywidualnych)  

3 

brak szczegółowej odpowiedzi lub odpowiedź: "upadliśmy" 2 

łącznie odpowiedzi 86 

łącznie podmiotów odpowiadających na to pytanie: 85 (jeden podmiot wskazał dwie z powyższych kategorii) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

W przypadku tych jednostek, które przeprowadziły całkowicie lub częściowe przebranżowienie ponad 

połowa (53,1%) nie zatrudniła wz. z tym nowych pracowników. 

Wykres 14 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wz. z częściową lub całkowitą zmianą branży 

Pana/ Pani przedsiębiorstwo zatrudniło nowych pracowników? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

W większości przedsiębiorstwa społeczne nie wskazywały na dodatkowe potrzeby w zakresie wsparcia 

47,6%

51,1%

57,9%

70,0%

53,1%

52,4%

48,9%

42,1%

30,0%

46,9%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie Tak
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doradczego w obszarach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej, przebranżowieniem, 

restrukturyzacją. 

Wykres 15 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z pandemią COVID-19 pojawiły się w 

Pana/ Pani przedsiębiorstwie dodatkowe potrzeby w zakresie wsparcia doradczego w obszarach 

związanych z prowadzeniem działalności biznesowej, przebranżowieniem, restrukturyzacją? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Zdecydowanie częściej niż na przebranżowienie, przedsiębiorstwa decydowały się na ograniczenia 

kosztów funkcjonowania. Jak wykazano wcześniej, starano się uniknąć ingerowania w wynagrodzenia 

pracowników. Mimo to, aż 62,1% badanych wskazało, że ograniczyło inne koszty funkcjonowania 

podmiotów. 

Wykres 16 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy ze względu na pandemię COVID-19 byli Państwo 

zmuszeni ograniczyć inne niż płacowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

 

Badane przedsiębiorstwa najczęściej (28,4%) decydowały się na ograniczenia wydatków związanych z 

78,5%

80,2%

84,1%

78,6%

79,9%

21,5%

19,8%

15,9%

21,4%

20,1%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie Tak

36,4%

39,4%

38,0%

35,7%

37,9%

63,6%

60,6%

62,0%

64,3%

62,1%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie Tak
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planowanymi inwestycjami, związane z działalności promocyjną/ marketingową (25,4%) i szkoleniami 

pracowników (20,7%). 

Tabela 32 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie wydatki byli Państwo zmuszeni ograniczyć wz. 

z pandemią COVID-19? 

Jakie wydatki byli Państwo zmuszeni ograniczyć wz. z pandemią 

COVID-19? 

forma działalności 

Funda-

cja 

Spół-

dzielnia 

so-

cjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Stowa-

rzysze-

nie 

Ogółem 

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników 18,3% 23,1% 20,0% 19,0% 20,7% 

Wydatki związane z działalnością promocyjną/ marketingową 26,2% 26,2% 22,3% 25,0% 25,4% 

Wydatki związane z obsługą firmy (np. wydatki na obsługę 

prawną/ księgową) 
12,9% 10,7% 13,8% 13,0% 12,0% 

Wydatki związane z najmem pomieszczeń 14,4% 10,1% 15,4% 9,0% 12,0% 

Wydatki związane z planowanymi inwestycjami 27,7% 27,7% 26,9% 33,0% 28,4% 

Inne  0,5% 2,3% 1,5% 1,0% 1,5% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

6.6. Postulowane formy wsparcia 

Ponad 1/3 badanych przedstawicieli PES wskazało, że w związku z pandemią COVID-19 widzi potrzebę 

przeformułowania systemu wsparcia przedsiębiorstw społecznych, przy czym nie pytano o konkretne 

formy zmian, a proszono o wskazanie rozwiązań, które mogłyby być kontynuowane. 

Wykres 17 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z pandemią COVID-19 widzi Pan/ Pani 

potrzebę przeformułowania systemu wsparcia przedsiębiorstw społecznych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Tabela 33 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie formy pomocy mogą wesprzeć działalność Pana/ 

51,9%

61,7%

75,0%

62,5%

61,4%

48,1%

38,3%

25,0%

37,5%

38,6%

Fundacja

Spółdzielnia socjalna

Spółka non profit (sp. z o.o.)

Stowarzyszenie

Ogółem

Nie Tak
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Pani przedsiębiorstwa w najbliższych miesiącach – prosimy o wskazanie 5 najistotniejszych form 

wsparcia: 

Jakie formy pomocy mogą wesprzeć działalność 

Pana/ Pani przedsiębiorstwa w najbliższych miesią-

cach – prosimy o wskazanie 5 najistotniejszych 

form wsparcia: 

Forma działalności 

Fundacja 

Spółdziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non profit 

(sp. z o.o.) 

Stowarzy-

szenie 
Ogółem 

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze 

środków Funduszu Pracy 
21,0% 20,7% 19,4% 23,7% 20,9% 

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

czych w okresie wprowadzonego przez praco-

dawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wy-

miaru czasu pracy 

7,3% 5,2% 8,7% 5,9% 6,4% 

3 miesiące zwolnienia z opłacania składek na ZUS 22,2% 25,5% 23,8% 21,9% 24,0% 

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsię-

biorców ze środków Funduszu Pracy 
6,1% 5,5% 9,7% 5,3% 6,2% 

Preferencyjne pożyczki płynnościowe z Banku Go-

spodarstwa Krajowego 
7,0% 6,4% 8,7% 5,3% 6,9% 

Zmiana warunków spłaty pożyczek dla PES (wydłu-

żenie karencji w spłacie kapitału, wprowadzenie 

tzw. wakacji kredytowych, wydłużenia okresu 

spłaty pożyczek, zmniejszenia oprocentowania 

oraz wydłużenie okresu dla utworzenia miejsca 

pracy) 

1,5% 3,7% 1,9% 3,6% 2,9% 

Zmiany w zakresie terminu, sposobu oraz zakresu 

realizacji umów (na realizację zadań publicznych) 
2,0% 1,6% 0,5% 0,6% 1,4% 

Wsparcie ze strony ośrodków wsparcia ekonomii 

społecznej (zakupy produktów i usług w PES) 
12,0% 14,5% 10,7% 15,4% 13,3% 

Wsteczne rozliczenie strat podatkowych w PIT i 

CIT 
1,7% 2,2% 3,4% 1,2% 2,1% 

Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na 

podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i 

kwiecień 

1,2% 2,1% 1,9% 0,0% 1,6% 

Odroczenie obowiązków jednostek sektora pry-

watnego, publicznego oraz organizacji pozarządo-

wych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawoz-

dań finansowych. 

3,5% 3,0% 0,5% 3,0% 2,7% 

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicz-

nej do realizacji zadań przez organy statutowe 
2,0% 1,0% 0,5% 1,8% 1,3% 

Ulgi i preferencje dotyczące opłat czynszowych, 

opłat za wynajem 
8,2% 5,8% 5,3% 10,1% 6,8% 

Inne 1,7% 1,3% 1,5% 1,8% 1,6% 

Nie oczekujemy żadnej formy wsparcia 2,6% 1,3% 3,4% 0,6% 1,9% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 

Przedstawicieli PES zapytano o to jakiego rodzaju formy wsparcia mogą wesprzeć ich działalność. Trzema 
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najczęściej proponowanymi działaniami były: 

 3 miesiące zwolnienia z opłacania składek na ZUS (24,0%), 

 Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy (20,9%), 

 Wsparcie ze strony ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (zakupy produktów i usług w PES) 

(13,3%). 

Tym ostatnim mechanizmem szczególnie zainteresowane były spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia. W 

przypadku spółdzielni socjalnych oczekiwania te zapewne związane są z prowadzoną działalnością 

produkcyjną oraz dotychczasowymi doświadczeniami korzystania z mechanizmu zakupowego OWES.  

6.7. Plany rozwojowe 

Mimo doświadczenia negatywnych skutków pandemii, badane przedsiębiorstwa społeczne dość często 

planują rozwój swojej działalności. Wprawdzie niemal co piąte z nich (19,8%) planów nie posiada, ale 

pozostałe przedsiębiorstwa najczęściej planują poszerzanie działalności (28,1%) i zwiększenie liczby 

zatrudnionych pracowników (12,6%). Plany dotyczące redukcji zespołu czy zmiany branży należą do 

rzadkości. Świadczy to o korzystnej ocenie możliwości dalszego działania, a nawet rozwoju w obszarach, 

w których przedsiębiorstwa społeczne są aktywne. 

Nieco bardziej ostrożni w osądach i planach na przyszłość są przedstawiciele spółek non-profit, którzy 

rzadziej (25,2%) niż przedstawiciele innych przedsiębiorstw wskazywali na możliwość poszerzenia 

działalności, częściej natomiast wskazywali na możliwość zmniejszenia liczby zatrudnionych 

pracowników (10,7%), zmniejszenie ich wymiaru pracy (4,9%) i ryzyko zamknięcia działalności (2,9%). 

W spółdzielniach socjalnych (21%), ale też i w stowarzyszeniach (22%) nieco częściej wskazywano na 

brak sprecyzowanych planów na przyszłość. Niemniej w obu typach podmiotów ponad 28% 

respondentów planuje poszerzenie obecnie prowadzonej działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie mają Państwo plany na działania na rok 2021, 



 

45 
 

jakie działania Państwo planują? 

Jakie mają Państwo plany na działania na rok 2021, jakie działania Pań-

stwo planują? 

Forma działalności 

Fun-

dacja 

Spół-

dziel-

nia so-

cjalna 

Spółka 

non 

profit 

(sp. z 

o.o.) 

Sto-

warzy-

szenie 

Ogó-

łem 

Poszerzenie obecnie prowadzonej działalności 28,3% 28,1% 25,2% 28,8% 28,1% 

Zmniejszenie zakresu obecnie prowadzonej działalności 3,0% 2,2% 4,9% 1,3% 2,7% 

Planujemy zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników 4,8% 6,8% 10,7% 3,8% 6,5% 

Planujemy obniżenie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 2,4% 1,5% 1,9% 5,0% 2,2% 

Planujemy zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników 4,8% 4,0% 4,9% 3,8% 4,3% 

Planujemy zmianę formy zatrudnionych pracowników (np. z umów o 

pracę na umowy cywilno-prawne) 
6,0% 4,0% 1,9% 1,3% 3,8% 

Planujemy zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników 15,1% 11,7% 9,7% 15,0% 12,6% 

Planujemy podwyższenie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 6,0% 7,1% 7,8% 5,0% 6,6% 

Planujemy zwiększenie wymiaru czasu pracy pracowników 3,6% 5,2% 5,8% 2,5% 4,6% 

Planujemy zmianę formy zatrudnionych pracowników (z umów cy-

wilno-prawnych na umowy o prace) 
1,2% 1,5% 0,0% 2,5% 1,3% 

Zamknięcie działalności 2,4% 1,5% 2,9% 0,0% 1,8% 

Zmianę branży 0,6% 1,2% 0,0% 3,8% 1,3% 

Planujemy inne działania 4,2% 4,0% 5,8% 5,0% 4,4% 

Nie mamy sprecyzowanego planu działania na rok 2021 17,5% 21,0% 18,4% 22,5% 19,8% 

Suma 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ilościowego (CAWI) 
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7. Podsumowanie i rekomendacje 

Kondycja przedsiębiorstw społecznych pogorszyła się w trakcie pandemii COVID-19. Obserwacje te 

potwierdzają zarówno przeprowadzone wywiady pogłębione z liderami przedsiębiorstw społecznych, jak 

też wyniki badań ilościowych (spadek ocen opisujących korzystnie sytuację przedsiębiorstw społecznych 

z okresu sprzed marca 2020 roku do okresu lipiec/ sierpień 2021 r. z 70,1% do 24,6% respondentów). 

Pandemia negatywnie wpłynęła na 77,3% podmiotów. Opinie wskazujące na pozytywny wpływ pandemii 

wyraziło 7,9% badanych. 

Najczęściej dostrzeganymi negatywnymi skutkami COVID-19 są: zmniejszenie liczby klientów, spadek 

popytu na towary/ usługi i absencja pracowników. Na skutek tych procesów ponad połowa (59,0%) 

badanych przedsiębiorstw społecznych odnotowało spadek dochodu w roku 2020 w stosunku do 

poziomu z roku 2019. 

Zidentyfikowane problemy mają charakter obciążający i generujący istotne ryzyka dla przedsiębiorstw 

społecznych. Niemal co trzeci badany (31,1%) przedstawiciel PES-ów wyraził opinię, że wskazane 

negatywne konsekwencje zagrażają stabilności przedsiębiorstwa.  

O ile pandemia wpłynęła na ograniczenie prowadzonej działalności, szczególnie w branżach dotkniętych 

restrykcjami wynikającymi z potrzeby utrzymania fizycznego dystansu (restauracje, turystyka) wyrażane 

spadkiem dochodu, to mimo negatywnych skutków COVID-19 większość przedsiębiorstw nie 

zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. W 56,3% podmiotów liczba pracowników została utrzymana, 

a w 20,2% zatrudnienie zwiększono. W utrzymaniu zatrudnienia pomogły rozwiązania Tarczy 

antykryzysowej, ale także szereg decyzji liderów przedsiębiorstw społecznych, dla których priorytetem 

było utrzymanie personelu. W trakcie wywiadów z liderami wątek ten był szczególnie akcentowany przez 

respondentów ze spółdzielni socjalnych, którzy podkreślali misję reintegracyjną przedsiębiorstw i 

starania by podtrzymać dotychczasowe efekty działań reintegracyjnych. Wyniki badań ilościowych 

potwierdzają tę tendencję. 

Ponadto w trakcie wywiadów pogłębionych zwracano uwagę na skutki pandemii, które mogą się 

ujawniać w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. stopniowym spadku zainteresowania pracą w wybranych 

– szczególnie dotkniętych lockdown’em – branżach takich jak: gastronomia i turystyka. Nie bez znaczenia 

są tez postawy pracowników. Wprawdzie badania ilościowe wskazują, że większość przedsiębiorstw 

społecznych prowadziła działalność w trakcie pandemii i lockdown’u w formie bezpośredniej, nie 

korzystając z możliwości pracy zdalnej, niemniej badania jakościowe pokazały, że część pracowników, 

którzy realizowali pracę zdalną niechętnie wraca do pracy bezpośredniej. Szczególnie dotyczy to osób z 

niepełnosprawnościami, obawiających się ryzyka zakażenia COVID-19.  

43,6% respondentów zadeklarowało, że nie doświadczyło pozytywnych skutków kryzysu pandemicznego. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw, które takie skutki zaobserwowali wskazywali na: poszerzenie oferty o 

nowe produkty/ usługi i wzrost zaangażowania pracowników. Zdecydowana większość przedsiębiorstw 

społecznych nie zdecydowało się na zmianę branży (całkowitego przebranżowienia dokonało jedynie 1,5% 

podmiotów), ale częstsze są przypadki, w których COVID-19 i skutkujący nim lock-down był bodźcem do 

wdrażania innowacji w działalności przedsiębiorstwa (np. poszerzaniu bazy klientów, otwarcia nowych 

kanałów sprzedaży). W przypadku podmiotów, które miały w sobie potencjał elastyczności, jak wykazano 
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w trakcie wywiadów pogłębionych, pandemia stworzyła warunki, w których zarówno liderzy jak też 

pracownicy szukali i wdrażali rozwiązania, które miały zmaksymalizować szanse przetrwania kryzysu. 

Większą elastycznością działań i poszukiwaniem nowych możliwości (np. poprzez poszerzenie oferty lub 

obszaru działań) wykazywały się przedsiębiorstwa działające w branżach, które najsilniej doświadczały 

ograniczeń funkcjonowania oraz spółki non-profit.  

Poza ww. pozytywnymi efektami pandemii w trakcie wywiadów pogłębionych liderzy wskazywali także 

na różnorodne czynniki zewnętrzne sprzyjające działalności lub poszukiwaniu nowych jej rodzajów: 

 spadek wysokości czynszów, dający możliwość wynajęcia nieruchomości na siedzibę instytucji 

na wolnym rynku w atrakcyjnej cenie i lokalizacji, 

 zmniejszenie konkurencji na rynku usług, pozwalające na wzmocnienie własnej pozycji; 

 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 jednostki administracji publicznej, umożliwiający 

elektroniczną komunikację i drogę załatwiania spraw między stronami, pozwalał na 

zaoszczędzenie czasu, a sam proces biurokratyczny miał – w opinii badanych – przebiegać 

zdecydowanie sprawniej. 

W opinii 34,1% badanych w czasie trwania pandemii COVID-19 zmniejszyła się liczba zlecanych przez 

samorząd (urząd miasta/ gminy lub jednostki samorządowe takie jak szkoły, zakłady usług komunalnych, 

domy kultury, itp.) usług społecznych. Okoliczność ta była także podkreślana przez uczestników badań 

jakościowych. Konieczność skierowania przez samorządy środków na walkę z pandemią zrewidowała 

budżet lokalnych samorządów. Ta sytuacja była szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorstw, dla których 

jedynym zleceniodawcą są instytucje publiczne. Jednocześnie w trakcie wywiadów pogłębionych 

wskazywało, że zakres wsparcia udzielanego przez samorządy był kontynuacją wcześniej wypracowanych 

modeli kooperacji z PES. Te jednostki, które przed marcem 2020 roku współpracowały z 

przedsiębiorstwami społecznymi najczęściej ją kontynuowały. Jednostki, które nie miały takiej tradycji 

także w czasie pandemii nie wspierały PES-ów zamówieniami. 

Uruchomienie rządowych instrumentów wsparcia, nierzadko zadecydowało o utrzymaniu się 

przedsiębiorstwa na rynku w okresie epidemicznego kryzysu: 

 najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie instrumentów finansowych oraz 

wspierania realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Tarczy 

antykryzysowej było wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych z powiatowych urzędów pracy i 

samorządu terytorialnego. Korzystanie z tej formy zadeklarowało 45,3% podmiotów, które 

wzięły udział w badaniu. 

 najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie utrzymania zatrudnienia było umorzenie 

składek na ubezpieczenie społeczne. Korzystanie z tej formy zadeklarowało 28,9% podmiotów, 

które wzięły udział w badaniu. 

 najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie spłaty kredytu i pożyczek bankowych były 

subwencje zwrotne dla mikroprzedsiębiorców z określonych branż (w ramach Tarczy Finansowej 

dla MŚP 2.0 oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju). Korzystanie z tej formy zadeklarowało 
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10,5% podmiotów, które wzięły udział w badaniu. 

 najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia oferowanych PES (w tym przedsiębiorstwom 

społecznym) w ramach Tarczy antykryzysowej było wydłużenie niektórych ustawowych 

terminów dla spółdzielni socjalnych. Korzystanie z tej formy zadeklarowało 13,9% podmiotów, 

które wzięły udział w badaniu (co czwarta badana spółdzielnia socjalna). 

 najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia w zakresie innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu 

użytkowania nieruchomości/ dzierżawy/ najmu) były ulgi w płatnościach z tytułu naj-

mu/dzierżawy/użytkowania”. Korzystanie z tej formy zadeklarowało 11,3% podmiotów, które 

wzięły udział w badaniu. 

Istotnym instrumentem wsparcia PES, w tym szczególnie spółdzielni socjalnych, jest mechanizm 

zakupowy. To rozwiązanie nie jest jednak powszechnie rozpoznawane przez przedstawicieli badanych 

przedsiębiorstw społecznych. Aż 24,4% respondentów nie zna rozwiązań oferowanych w ramach 

mechanizmu zakupowego. Zwraca uwagę potrzeba promowania mechanizmu zakupowego wśród 

potencjalnych beneficjentów, w tym w gronie liderów PES. Korzystnym byłoby edukowanie 

przedstawicieli podmiotów w zakresie tego czym jest mechanizm zakupowy i jakie niesie korzyści. Wzrost 

poziomu świadomości istnienia i zalet tego rozwiązania byłby bodźcem skierowanym do strony 

podażowej i popytowej rynku. 

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

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

konieczności wypełniania formularzy i dokumentów. W celu przeciwdziałania wskazanym barierom 

pomocne mogłoby być opracowanie jednolitej bazy dostępnych form wsparcia dla PES (z wyszukiwarką 

zależnie od wielkości, typu podmiotu, czy obrotów – zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi pozyskania 

wsparcia) przy jednoczesnej możliwości konsultacji poprzez infolinię lub bezpośrednie konsultacje na 

poziomie konkretnego JST. Projektując bazę i sposób opisu procedur należałoby uwzględniać 

zróżnicowany (a niekiedy niski) poziom kompetencji liderów PES w zakresie prawa i administracji. 

Istotną rolę w łagodzeniu skutków pandemii w przypadku przedłużania się ograniczeń prowadzenia 

działalności gospodarczej może stanowić uruchomienie kolejnych instrumentów wsparcia, a szczególnie 

preferowanymi są: 

 3 miesiące zwolnienia z opłacania składek na ZUS (24,0%), 

 dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy (20,9%), 

 wsparcie ze strony ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (zakupy w PES) (13,3%). 

Projektowane formy wsparcia powinny pozwolić na niwelowanie istotnych i cyklicznych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej, tj. placowych i pozapłacowych kosztów pracowniczych. Ten 

rodzaj wsparcia wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów gospodarczych, a 

jednocześnie zabezpiecza kluczową misję PES jaką jest wsparcie i reintegracja zawodowa osób w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Mimo wielu negatywnych skutków pandemii, przedsiębiorstwa społeczne kontynuują działalność. 

Rzadkością jest, by w wyniku pandemii przedsiębiorstwa zdecydowały się na zawieszenie czy zamknięcie 

działalności. Istotnym wsparciem okazały się instrumenty Tarczy antykryzysowej, w tym obejmujące 

przede wszystkim wspieranie zatrudnienia i jednorazowe instrumenty finansowe oraz ulgi w płatnościach 
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czynszu. Część spośród badanych przedsiębiorstw planuje poszerzanie działalności (28,1%) i zwiększenie 

liczby zatrudnionych pracowników (12,6%). Plany dotyczące redukcji zespołu czy zmiany branży należą 

do rzadkości. Świadczy to o korzystnej ocenie możliwości dalszego działania, a nawet rozwoju w tych 

obszarach, w których podmioty są aktywne. 
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8. Kwestionariusz do badania ilościowego (CAWI) 

Metryka przedsiębiorstwa 

1. Na terenie którego województwa zlokalizowane jest Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

 [Rozwijana lista województw] 

2. W której branży działa Pana/ Pani przedsiębiorstwo (proszę wskazać branże dominującą)? 

 Budownictwo 

 Dom i ogród 

 Edukacja i kultura 

 Ekonomia 

 Gastronomia 

 Handel i pozostałe usługi 

 Informatyka 

 Motoryzacja 

 Produkcja mebli 

 Produkcja i przetwórstwo żywności 

 Pozostałą produkcja i przemysł 

 Rekreacja, turystyka i zakwaterowanie 

 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 

 Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej 

 Usługi komunalne 

 Usługi ochroniarskie 

 Usługi socjalne 

 Zdrowie i uroda 

 Pozostałe (jakie?): [pole tekstowe] 

3. Czy Pana/ Pani przedsiębiorstwo jest zlokalizowane na terenie: 

 Gminy wiejskiej 

 Gminy miejsko-wiejskiej 

 Gminy miejskiej 
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 Miasta na prawach powiatu 

4. Jaka jest forma działalności Pana/ Pani przedsiębiorstwa? 

 Spółdzielnia socjalna 

 Spółdzielnia pracy 

 Spółdzielnia inwalidów i niewidomych 

 Spółdzielnia europejska 

 Fundacja 

 Stowarzyszenie 

 Związek stowarzyszeń 

 Spółka non profil (sp. z o.o.) 

 Spółka non profil (spółka akcyjna) 

 Spółka non profil (europejska 

 Kościelna osoba prawna 

 Ochotnicza straż pożarna 

 Kółko rolnicze 

 Koło łowieckie 

5. Czy pod względem liczby osób zatrudnionych przed pandemią COVID-19 i obecnie Pana/ Pani 

przedsiębiorstwo było i jest: 

Wielkość przedsiębiorstwa Przed pandemią (do marca 

2020) 

Obecnie 

Mikroprzedsiębiorstwo (mniej 

niż 10 pracowników) 

  

Małe przedsiębiorstwo (od 10 

do 49 pracowników) 

  

Średnie przedsiębiorstwo (od 50 

do 249 pracowników) 

  

Duże przedsiębiorstwo (250 lub 

więcej pracowników) 

  

 

6. Jaki był obszar działalność Pana/ Pani przedsiębiorstwa przed pandemią COVID-19 i obecnie: 
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Pytając o obszar działalności mamy na myśli to, do klientów na jak dużym obszarze Państwo docierali i 

docierają obecnie. 

Obszar działalności Przed pandemią (do marca 

2020) 

Obecnie 

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie naszej 

miejscowości/ gminy 

  

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie kilku 

okolicznych gmin/ powiatu 

  

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie całego 

województwa 

  

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie kilku 

województw 

  

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie całego kraju 

  

Obsługiwaliśmy/ obsługujemy 

klientów na terenie kraju i 

zagranicy 

  

 

Wpływ COVID-19 na działalność 

 

7. Jak ocenia Pan/ Pani ogólną kondycję przedsiębiorstwa przed pandemią, czyli do marca 2020 

roku i obecnie? 

Wielkość przedsiębiorstwa Przed pandemią (do marca 

2020) 

Obecnie 

Zdecydowanie dobra   

Raczej dobra   

Średnia (ani dobra, ani zła)   

Raczej zła   
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Zdecydowanie zła   

 

8. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Państwa działalność? 

 Zdecydowanie pozytywnie 

 Raczej pozytywnie 

 Nie wpłynęła 

 Raczej negatywnie 

 Zdecydowanie negatywnie 

9. W związku z pandemią COVID-19 niektóre przedsiębiorstwa całkowicie lub częściowo zmieniły 

profil działalności. Czy pandemia wymusiła zmianę branży, w której działa Pana/ Pani przedsię-

biorstwo? 

 Nie zmieniliśmy branży 

 Tak, częściowo rozpoczęliśmy działalność w innej branży (w jaki sposób?): [pole tek-

stowe] 

 Tak, całkowicie zmieniliśmy branżę (w jaki sposób?): [pole tekstowe] 

[Tylko w przypadku odpowiedzi w pytaniu 9. „Tak, częściowo…” lub Tak, 

całkowicie…”]  

9.2. Czy wz. z częściową lub całkowitą zmianą branży Pana/ Pani 

przedsiębiorstwo zatrudniło nowych pracowników? 

 Tak 

 Nie 

10. Jakie są negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 dla Państwa działalności: 

 Zmniejszenie liczby klientów 

 Spadek popytu na nasze towary/ usługi 

 Czasowe zawieszenie działalności 

 Stałe zawieszenie działalności 

 Opóźnienia w płatnościach od klientów 

 Opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń 
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 Absencja pracowników 

 Inne (jakie?): [pole tekstowe] 

 Nie doświadczyliśmy negatywnych skutków pandemii 

[Tylko jeśli w pytaniu 10 zaznaczono co najmniej jedną negatywną 

konsekwencję]: 

10.2.Czy wskazane negatywne konsekwencje są dla przedsiębiorstwa: 

 Nieznaczne 

 Poważne 

 Zagrażające stabilności firmy 

11. Jakie są pozytywne konsekwencje pandemii COVID-19 dla Państwa działalności: 

 Wzrost liczby klientów 

 Wzrost popytu na nasze towary/ usługi 

 Poszerzenie oferty firmy o nowe produkty/ usługi 

 Czasowe lub stałe zawieszenie działalności konkurencyjnych firm 

 Wzrost zaangażowania pracowników 

 Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników 

 Wprowadzenie innowacji do działalności firmy (jakich?): [pole tekstowe] 

 Inne (jakie?): [pole tekstowe] 

 Nie doświadczyliśmy pozytywnych skutków pandemii 

12. Czy biorąc pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa mają Państwo możliwość pracy w try-

bie zdalnym: 

 Nie mamy takiej możliwości 

 Możemy prowadzić działalność w trybie zdalnym w ograniczonym stopniu 

 Możemy całkowicie prowadzić działalność opierając się na pracy zdalnej 

13. Proszę podać szacunkowo, jaki procent pracowników Państwa firmy w czasie pandemii objęła 

każda z poniższych sytuacji: 

 praca zdalna w całkowitym lub częściowym zakresie …..….% 

 nieobecności z tytułu urlopów, opieki nad dziećmi, członkami rodziny itp. ….….% 
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 absencja pracowników z uwagi na kwarantannę …..….% 

14. Czy w 2020 roku uległa zmianie liczba osób zatrudnionych w Państwa firmie? 

 Tak, liczba pracowników wzrosła 

 Tak, liczba pracowników zmalała 

 Nie, liczba pracowników nie zmieniła się 

[Tylko jeśli odpowiedź na pytanie 14 to „Tak… wzrosła” lub „Tak… 

zmalała”] 

14.2 Czy zmiany w liczbie pracowników miały związek z pandemią 

COVID-19? 

 Tak 

 Nie 

15. Czy w chwili obecnej istnieją w przedsiębiorstwie wolne miejsca pracy/ wakaty? 

 Tak 

 Nie 

16. Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia? 

 Tak 

 Nie 

Tylko jeśli odpowiedź na pytanie 16=Tak 

16.2. Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane zwiększeniem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych? 

 Tak 

 Nie 

17. Czy w działalność przedsiębiorstwa są zaangażowane osoby pracujące społecznie (bez wynagro-

dzenie, wolontarystycznie)? 

 Tak 
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 Nie  

18. Czy pandemia wymusiła zmianę sposobu wynagradzania pracowników? 

 Nie, nie zmieniliśmy sposobu wynagradzania pracowników 

 Obniżyliśmy poziom wynagrodzeń 

 Obniżyliśmy poziom lub zawiesiliśmy wypłacanie dodatkowych składników wynagro-

dzenia (np. premii okresowych) 

 Podnieśliśmy poziom wynagrodzeń 

 Podnieśliśmy poziom dodatkowych składników wynagrodzenia (np. premii okreso-

wych) 

19. Czy ze względu na pandemię COVID-19 byli Państwo zmuszeni ograniczyć inne niż płacowe 

koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa? 

 Tak 

 Nie 

[Tylko w przypadku odpowiedzi „Tak”] 20.A. Jakie wydatki byli Państwo zmuszeni ograniczyć wz. 

z pandemią COVID-19? 

 Wydatki związane ze szkoleniami pracowników 

 Wydatki związane z działalności promocyjną/ marketingową 

 Wydatki związane z obsługą firmy (np. wydatki na obsługę prawną/ księgową) 

 Wydatki związane z najmem pomieszczeń 

 Wydatki związane z planowanymi inwestycjami 

 Inne (jakie?): [pole tekstowe] 

20. Jak dochód z prowadzenia działalności w roku 2020 zmienił się w stosunku do dochodu z roku 

2019? 

 Zwiększył się o %: [pole tekstowe] 

 Nie zmienił się 

 Spadł o %: [pole tekstowe] 

Relacje przedsiębiorstwa z JST 
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21. Jak zmieniła się liczba zlecanych Pana/ Pani przedsiębiorstwu przez samorząd (urząd miasta/ 

gminy lub jednostki samorządowe takie jak szkoły, zakłady usług komunalnych, domy kultury, 

itp.) usług społecznych w czasie trwania pandemii COVID-19? 

 Zwiększyła się 

 Nie zmieniła się 

 Zmniejszyła się 

 Realizacja usług społecznych nie jest przedmiotem naszej działalności 

22. Jak zmieniło się zapotrzebowanie na usługi społeczne świadczone przez przedsiębiorstwa spo-

łeczne na terenie JST w którym zlokalizowane jest Pana/ Pani przedsiębiorstwo w trakcie pan-

demii COVID-19? 

 Zwiększyło się 

 Nie zmieniło się 

 Zmniejszyło się 

 Nie wiem/ Trudno powiedzieć 

Wykorzystanie narzędzi pomocowych 

23. Z jakich instrumentów wsparcia finansowego oraz wspierania realizacji zadań zleconych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani 

przedsiębiorstwo ? 

 Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego z Powiatowych Urzędów Pracy i 

samorządu terytorialnego  

 Niskooprocentowana pożyczka dla PES ze środków Funduszu Pracy  

 Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych  

 Zmiany w zakresie rozliczania zleconych zadań publicznych  

 Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zwalczania COVID-19, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

 Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

 

[tylko jeśli w zaznaczono odpowiedź inną niż: 

„Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w 

ramach Tarczy antykryzysowej”] Czy wykorzysta-

[Tylko jeśli odpowiedziano „Nie korzystaliśmy z 

rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej”] 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie 
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nie wskazanego/ych instrumentów Tarczy Anty-

kryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki 

pandemii w przypadku Pana/ Pani przedsiębior-

stwa? 

 Tak, w znacznym stopniu 

 Tak, w umiarkowanym stopniu 

 Tak, w niewielkim stopniu 

 Nie pozwoliło 

korzystało z wymienionych rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

 Nie byliśmy zainteresowani 

 Nie potrzebowaliśmy wsparcia 

 Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania 

wsparcia 

 Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać 

się o wsparcie 

 Nie mieliśmy informacji o dostępnych 

formach wsparcia 

 Inna przyczyna (jaka?): [Pole tekstowe] 

 
 

24. Z jakich rozwiązań wspierających utrzymanie zatrudnienia oferowanych w ramach Tarczy anty-

kryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

 Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju 

ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu.  

 Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem 

ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na 

ubezpieczenia społeczne dla MŚP 

 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku 

publicznego 

 Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne 

 Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat 

 Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z obowiązku 

opłacania składek za listopad 2020 (branżowe) 

 Jednokrotne lub dwukrotne ponowne świadczenie postojowe oraz zwolnienie z 

obowiązku opłacania składek za grudzień albo grudzień i styczeń (branżowe) 
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 Dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe  

 Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze środków FGŚP (branżowe) 

 Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy 

(branżowe) 

 Bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych przedsiębiorstw i mikrofirm 

 Refundacja kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych dla pracodawców w 

trudnej sytuacji ekonomicznej 

 Nie korzystaliśmy z rozwiązań wspierających utrzymanie zatrudnienia oferowanych 

w ramach Tarczy antykryzysowej 

 

[tylko jeśli w zaznaczono odpowiedź inną niż: 

„Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w 

ramach Tarczy antykryzysowej”] Czy wykorzysta-

nie wskazanego/ych instrumentów Tarczy Anty-

kryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki 

pandemii w przypadku Pana/ Pani przedsiębior-

stwa? 

 Tak, w znacznym stopniu 

 Tak, w umiarkowanym stopniu 

 Tak, w niewielkim stopniu 

 Nie pozwoliło 

[Tylko jeśli odpowiedziano „Nie korzystaliśmy z 

rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej”] 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie 

korzystało z wymienionych rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

 Nie byliśmy zainteresowani 

 Nie potrzebowaliśmy wsparcia 

 Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania 

wsparcia 

 Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać 

się o wsparcie 

 Nie mieliśmy informacji o dostępnych 

formach wsparcia 

 Inna przyczyna (jaka?): [Pole tekstowe] 

 

25. Z jakich rozwiązań wspierających w zakresie spłaty kredytu i pożyczek bankowych oferowanych 

w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

 Zmiany warunków spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej 

 Zmiana warunków kredytów bankowych  

 Pożyczki umarzalne na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców 

 Dopłaty do oprocentowania kredytów 
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 Pomoc publiczna udzielana w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków 

instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w 

celu wspierania polskiej gospodarki 

 Pomoc publiczna udzielana w formie pożyczek finansowanych z funduszy UE 

 Polskie środki antykryzysowe - COVID- 19 -Gwarancje faktoringu 

 Pomoc w formie gwarancji kredytowych 

 Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne dla mikroprzedsiębiorców z 

określonych branż) 

 Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne na pokrycie części niepokrytych 

kosztów stałych    dla przedsiębiorstw z określonych branż) 

 Odroczenia i rozłożenia na raty podatku udzielane na podstawie Ordynacji 

podatkowej 

 Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 Nie korzystaliśmy z rozwiązań wspierających w zakresie spłaty kredytu i pożyczek 

bankowych oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

 

[tylko jeśli w zaznaczono odpowiedź inną niż: 

„Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w 

ramach Tarczy antykryzysowej”] Czy wykorzysta-

nie wskazanego/ych instrumentów Tarczy Anty-

kryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki 

pandemii w przypadku Pana/ Pani przedsiębior-

stwa? 

 Tak, w znacznym stopniu 

 Tak, w umiarkowanym stopniu 

 Tak, w niewielkim stopniu 

 Nie pozwoliło 

[Tylko jeśli odpowiedziano „Nie korzystaliśmy z 

rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej”] 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie 

korzystało z wymienionych rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

 Nie byliśmy zainteresowani 

 Nie potrzebowaliśmy wsparcia 

 Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania 

wsparcia 

 Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać 

się o wsparcie 

 Nie mieliśmy informacji o dostępnych 

formach wsparcia 

 Inna przyczyna (jaka?): [Pole tekstowe] 
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26. Z jakich rozwiązań wspierających podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa spo-

łeczne, oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

 Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS - tzw. 

specustawa funduszowa 

 Dotacje lub pomoc zwrotna w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla spółdzielni socjalnych  

 Możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz 

fundacji i stowarzyszeń 

 Zmiany dotyczące sposobu funkcjonowania organów statutowych w spółdzielniach 

socjalnych  

 Elastyczny czas zajęć w CIS 

 Darowizny na cele edukacyjne  

 Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania skutkom COVID-19 

 Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

 

[tylko jeśli w zaznaczono odpowiedź inną niż: 

„Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w 

ramach Tarczy antykryzysowej”] Czy wykorzysta-

nie wskazanego/ych instrumentów Tarczy Anty-

kryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki 

pandemii w przypadku Pana/ Pani przedsiębior-

stwa? 

 Tak, w znacznym stopniu 

 Tak, w umiarkowanym stopniu 

 Tak, w niewielkim stopniu 

 Nie pozwoliło 

[Tylko jeśli odpowiedziano „Nie korzystaliśmy z 

rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej”] 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie 

korzystało z wymienionych rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

 Nie byliśmy zainteresowani 

 Nie potrzebowaliśmy wsparcia 

 Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania 

wsparcia 

 Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać 

się o wsparcie 

 Nie mieliśmy informacji o dostępnych 

formach wsparcia 

 Inna przyczyna (jaka?): [Pole tekstowe] 
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27. Z jakich innych rozwiązań (w tym ulg z tytułu użytkowania nieruchomości/ dzierżawy/ najmu) 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej korzystało Pana/ Pani przedsiębiorstwo? 

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości 

 Ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania 

 Ulgi w należnościach cywilnoprawnych 

 Ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania 

 Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

 Niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie 

 Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, niepobieranie czynszu 

najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie 

 Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej 

za 2021 r. 

 Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości 

 Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej 

 

[tylko jeśli w zaznaczono odpowiedź inną niż: 

„Nie korzystaliśmy z rozwiązań oferowanych w 

ramach Tarczy antykryzysowej”] Czy wykorzysta-

nie wskazanego/ych instrumentów Tarczy Anty-

kryzysowej pozwoliło złagodzić negatywne skutki 

pandemii w przypadku Pana/ Pani przedsiębior-

stwa? 

 Tak, w znacznym stopniu 

 Tak, w umiarkowanym stopniu 

 Tak, w niewielkim stopniu 

 Nie pozwoliło 

[Tylko jeśli odpowiedziano „Nie korzystaliśmy z 

rozwiązań oferowanych w ramach Tarczy 

antykryzysowej”] 

Dlaczego Pana/ Pani przedsiębiorstwo nie 

korzystało z wymienionych rozwiązań 

oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej? 

 Nie byliśmy zainteresowani 

 Nie potrzebowaliśmy wsparcia 

 Nie kwalifikowaliśmy się do otrzymania 

wsparcia 

 Nie wiedzieliśmy w jaki sposób ubiegać 

się o wsparcie 

 Nie mieliśmy informacji o dostępnych 

formach wsparcia 

 Inna przyczyna (jaka?): [Pole tekstowe] 

 

28. Czy znają Państwo rozwiązania oferowane przez OWES w ramach mechanizmu zakupowego? 
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 Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez OWES materiałów ochrony oso-

bistej (np. maseczek ochronnych), które są produkowane przez PES i PS i przekazywane 

nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki 

 Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez OWES usług cateringowych, 

które są świadczone przez PES i PS na rzecz pracowników służby zdrowia 

 Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez OWES usług cateringowych, 

które są świadczone przez PES i PS na rzecz osób w trudnej sytuacji w związku z wystą-

pieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom po-

trzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej) 

 Tak, znam rozwiązanie polegające na zamawianiu przez OWES w PES i PS środków hi-

gienicznych (np. dezynfekujących), które są przekazywane nieodpłatnie placówkom 

służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki 

 Znam inne rozwiązania oferowane w ramach mechanizmu zakupowego (jakie?): [pole 

tekstowe] 

 Nie znam rozwiązań oferowanych w ramach mechanizmu zakupowego 

[Tylko jeśli wśród odpowiedzi na pytanie 30 nie pojawiło się „Nie znam rozwiązań oferowanych w ramach 

mechanizmu zakupowego”] 

29. Z jakich rozwiązań oferowanych przez OWES w ramach mechanizmu zakupowego Państwo ko-

rzystali lub korzystają? 

 Zamawianie produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (np. mase-

czek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz 

placówkom całodobowej opieki 

 Zamawianie usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowni-

ków służby zdrowia 

 Zamawianie 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 co-

dziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej) 

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

ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki 

 OWES nie realizował zakupów w naszym przedsiębiorstwie/naszej spółdzielni 
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 Inne rozwiązania (jakie?): [pole tekstowe] 

30. Jakie formy pomocy mogą wesprzeć działalność Pana/ Pani przedsiębiorstwa w najbliższych 

miesiącach – prosimy o wskazanie 5 najistotniejszych form wsparcia: 

 Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy  

 Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świad-

czeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekono-

micznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy  

 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ZUS 

 Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu 

Pracy  

 Preferencyjne pożyczki płynnościowe z Banku Gospodarstwa Krajowego 

 Zmiana warunków spłaty pożyczek dla PES (wydłużenie karencji w spłacie kapitału, 

wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, wydłużenia okresu spłaty pożyczek, 

zmniejszenia oprocentowania oraz wydłużenia okresu dla utworzenia miejsca pracy) 

 Zmiany w zakresie terminu, sposobu oraz zakresu realizacji umów (na realizację za-

dań publicznych) 

 Wsparcie ze strony ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (zakupy produktów i 

usług w PES) 

 Wsteczne rozliczenie strat podatkowych w PIT i CIT 

 Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych 

za marzec i kwiecień 

 Odroczenie obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organiza-

cji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.  

 Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do realizacji zadań przez orga-

nów statutowych 

 Ulgi i preferencje dotyczące opłat czynszowych, opłat za wynajem 

 Inne (jakie?): [Pole tekstowe] 

 Nie oczekujemy żadnej formy wsparcia 

31. Jakie mają Państwo plany na działania na rok 2021, jakie działania Państwo planują? [wielokrotny 

wybór] 

 Nie mamy sprecyzowanego planu działania na rok 2021 
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 Poszerzenie obecnie prowadzonej działalności 

 Zmniejszenie zakresu obecnie prowadzonej działalności 

 Zmianę branży 

 Planujemy zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników 

 Planujemy obniżenie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 

 Planujemy zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników 

 Planujemy zmianę formy zatrudnionych pracowników (np. z umów o pracę na umowy 

cywilno-prawne) 

 Planujemy zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników 

 Planujemy podwyższenie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 

 Planujemy zwiększenie wymiaru czasu pracy pracowników 

 Planujemy zmianę formy zatrudnionych pracowników (z umów cywilno-prawnych na 

umowy o prace) 

 Zamknięcie działalności 

 Planujemy inne działania (jakie?): [pole tekstowe] 

[Tylko jeśli wśród odpowiedzi na pytanie 29 pojawiło się „Zmianę 

branży”] 

Obecnie działają Państwo w branży [odpowiedź zaczytana z pytania nr 

2], w jakiej nowej branży planują Państwo podjąć działanie w 

najbliższym roku? 

 [pole tekstowe] 

32. Czy w związku z pandemią COVID-19 widzi Pan/ Pani potrzebę przeformułowania systemu 

wsparcia przedsiębiorstw społecznych? Jaką? 

 Nie 

 Tak (w jaki sposób?): [pole tekstowe] 

33. Czy w związku z pandemią COVID-19 pojawiły się w Pana/ Pani przedsiębiorstwie dodatkowe 

potrzeby w zakresie wsparcia doradczego w obszarach związanych z prowadzeniem działalności 

biznesowej, przebranżowieniem, restrukturyzacją? 

 Nie 

 Tak (jakiego rodzaju?): [pole tekstowe] 
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Kluczowe dla wyników naszego badania jest zebranie możliwie wielu opinii liderów PES. Każdy z Państwa 

w ciągu ostatniego roku mierzył się z wieloma wyzwaniami i szukał sposobów podtrzymania działalności 

w niesprzyjających warunkach.  

Te doświadczenia stanowią fundament rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa społeczne. Bardzo 

zależy nam na dotarciu do możliwie wielu podmiotów i poznaniu ich opinii. Będziemy wdzięczni za 

zarekomendowanie innych podmiotów ekonomii społecznej, z którymi powinniśmy się skontaktować. 

Każda wskazówka i dane kontaktowe do kolejnej organizacji będą bardzo istotnym wsparciem: 

 [Pole tekstowe] 


