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Wstęp
Maciej Frączek, Magdalena Pokora



Niniejsza publikacja dotyczy problematyki przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce, 
rozpatrywanej w szczególności przez pryzmat polityki wsparcia ekonomii społecznej w tym 

regionie – polityki realizowanej zarówno przez władze regionalne, jak i kluczowe instytucje 
działające w obszarze ekonomii społecznej. 

Ekonomia społeczna (czy też gospodarka społeczna) to specyficzny system działania polegający 
na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Idea ta jest rozwijana w wielu krajach 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w obliczu narastającego problemu długotrwałego i wielokrotnego 
bezrobocia oraz niestabilnej sytuacji zawodowej wielu grup społecznych. W tym kontekście 
eksponuje się szczególną pozycję i rolę podmiotów ekonomii społecznej – przejawiającą się 
w podejmowaniu działań zmierzających do aktywizacji i wyrównywania szans osób margina-
lizowanych i wykluczonych społecznie. Uwypuklenie ich prozatrudnieniowo-integracyjnego 
charakteru przeważa w dyskusjach nad rolą ekonomii społecznej. Warto jednak wskazać 
na przedsiębiorczy i ekonomiczny wymiar działania podmiotów ekonomii społecznej, które 
obok tradycyjnie przypisywanych im zadań (orientacji na integrację społeczną przez aktywiza-
cję zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych) pełnią szersze funkcje (prorozwojowe), 
które mogą przyczyniać się do modyfikacji zachowań rynkowych i politycznych. Uzupełniającą 
w stosunku do mechanizmów rynkowych i zadań sektora publicznego rolę ekonomii społecz-
nej, której istotą jest specyficzny sposób produkowania i dostarczania dóbr, podkreślają także 
instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy czy OECD, oraz organy UE (Komisja Euro-
pejska). Zgodnie z ich zaleceniami państwa powinny szukać możliwości pogodzenia wzrostu 
gospodarczego z działaniami na rzecz ograniczania nierówności społecznych.

Podmioty ekonomii społecznej, bardzo często zakorzenione w społecznościach lokalnych, 
są ważnymi aktorami społecznymi dostarczającymi usługi i produkty, którymi nie jest zainte-
resowany sektor stricte komercyjny, a na które jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców 
(usługi opiekuńcze, edukacyjne, przemysł czasu wolnego i in.). Niebagatelna jest też rola 
podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju i promocji lokalnych produktów, tzn. niszowych, 
tradycyjnych dóbr lub usług związanych ze specyfiką regionu (np. dobra i usługi związane 
z lokalnym dziedzictwem kulturowym, lokalne produkty spożywcze, rzemiosło ludowe itp.) 
oraz tzw. „zielonym biznesem”. Z tego względu należy postrzegać funkcje ekonomii społecz-
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nej (a więc i przedsiębiorstw społecznych) zdecydowanie szerzej niż tylko poprzez pryzmat 
pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – jest ona ważnym ogniwem działań 
przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju [Bohdziewicz-Lulewicz 2012, s. 4].

Przedsiębiorstwa społeczne stanowią podgrupę gospodarki społecznej zorientowaną na ry-
nek. W kontekście europejskim funkcjonują one w ramach idei gospodarki społecznej, której 
głównym spiritus movens jest korzyść społeczna [Pacut 2012, s. 83]. Cechą ww. podmiotów, sta-
nowiącą o ich charakterze, jest prowadzenie działalności gospodarczej, w której cele społeczne 
są ważniejsze niż zysk. Z jednej strony, przedsiębiorstwo społeczne jest więc zaangażowane 
w produkcję dóbr oraz świadczenie usług, z drugiej zaś – prowadzona działalność ma głęboki 
wymiar społeczny, który przejawia się w służeniu konkretnej społeczności.

W literaturze polskiej można odnaleźć wiele definicyjnych ujęć przedsiębiorstwa społecznego. 
Poniżej zaprezentowano kilka z nich:

Przedsiębiorstwo społeczne jest kluczowym ogniwem ekonomii społecznej. Jego funkcją •	
nie jest tylko wytwarzanie określonych dóbr i usług, ale też mobilizacja kapitału społecz-
nego, generowanie innowacyjności oraz poszerzanie rynku przez włączanie do uczestnic-
twa w nim osób dotychczas wykluczonych. Mimo że jest ono częścią gospodarki rynko-
wej, to jednak lokuje swoją misję i cele poza rynkiem [Hausner, Laurisz, Mazur 2008, s. 9].
Przedsiębiorstwa społeczne postrzegane są często jako podgrupa ekonomii społecznej •	
zorientowana na rynek oraz odpowiedź instytucjonalna organizacji trzeciego sektora 
na ich problemy z finansowaniem swojej działalności. Celem przedsiębiorstw społecz-
nych jest osiągnięcie równowagi ekonomicznej dzięki udanemu połączeniu rynkowych 
i nierynkowych źródeł finansowania oraz zasobów niepieniężnych i dochodów z ofiarno-
ści prywatnej [Leś 2005, s. 36-37].
Przedsiębiorstwo społeczne to część wspólna wszystkich trzech sektorów, ponieważ •	
działa ono na rzecz dobra publicznego, często w sferze usług publicznych, z silnym po-
czuciem misji społecznej, ale stosując wszelkie zasady myślenia biznesowego [Juraszek-
Kopacz 2006, s. 5].

Efektywność działania przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce jest w dużej mierze po-
chodną aktywnej polityki władz regionalnych i kluczowych aktorów instytucjonalnych. Z tego 
względu pierwszą część tej publikacji stanowi opis aktywności podejmowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krako-
wie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Prezentacja działań ukierunkowanych na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce wydaje się być 
ważna w kontekście zapisów strategii rozwoju województwa małopolskiego, podkreślającej 
znaczenie podmiotów ekonomii społecznej nie tylko w sferze aktywizacji społecznej, ale 
również w kreowaniu polityki społecznej i realizacji planów rozwoju regionu. Uwzględniając tę 
perspektywę, jednym z kluczowych zagadnień omawianych w publikacji jest funkcjonowanie 
systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce – systemu utworzonego dzięki projektom 
realizowanym w Poddziałaniu 7.2.2. – Wsparcie Ekonomii Społecznej  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Ponadto przedstawiono stan prac związanych z przygotowaniem Wieloletniego 
regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 
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instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, którego opracowanie uznano za 
kolejny krok w stronę budowania potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce oraz ważny 
instrument umożliwiający aktywny udział podmiotów ww. sektora w realizacji zintegrowanej 
polityki rozwoju regionu.

Omówienie problematyki rozwoju przedsiębiorczości społecznej w wymiarze regionalnym 
wydaje się być szczególnie interesujące w kontekście uwag sformułowanych w 2009 r. w ra-
porcie OECD, a odnoszących się do problemu braku wiedzy i zaufania władz regionalnych 
do ww. podmiotów oraz unikania rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorstwa społeczne 
[Sprawozdanie 2009]. Próbę zrewidowania tych opinii podejmują autorzy prezentowanych 
tekstów, opisując szerokie spektrum działań podejmowanych przez władze regionalne na rzecz 
wsparcia ekonomii społecznej.

Spojrzenie na problematykę rozwoju ekonomii społecznej przez pryzmat kluczowych aktorów 
instytucjonalnych w województwie małopolskim to tylko jedna strona medalu. W drugiej czę-
ści niniejsza publikacja zawiera refleksję uwzględniającą sytuację podstawowych odbiorców 
wsparcia, czyli spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. W tej części zaprezen-
towano najważniejsze dane dotyczące potencjału sektora spółdzielczego i pozarządowego, 
opisano też wsparcie realizowane w Małopolsce na ich rzecz, oraz ich główne problemy, 
potrzeby i oczekiwania.

W trzeciej części publikacji przeprowadzono szczegółową analizę kluczowych obszarów wsparcia 
w kontekście rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce – finansowania działań podmiotów 
ekonomii społecznej oraz promocji ich produktów i usług. Te dwa aspekty od lat są wskazy-
wane w rozmaitych badaniach dotyczących sektora ekonomii i przedsiębiorczości społecznej 
jako fundamentalne bariery rozwojowe. Szczególnie palącym problemem jest brak modelu 
finansowania podmiotów ekonomii społecznej. W konsekwencji nadal nie rozwiązano kwestii 
relacji finansowania ekonomii społecznej ze źródeł publicznych i prywatnych [Pacut 2011, s. 52]. 
W tym kontekście kluczowe wydaje się wyeliminowanie trudności, jakie napotykają podmioty 
ekonomii społecznej w korzystaniu z komercyjnych instrumentów finansowych. Swoistą odpo-
wiedzią na te problemy ma być, opisany w publikacji, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, 
którego głównym celem jest „wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwianie im 
dostępu do kapitału” [www.mfes.pl]. Słabością podmiotów ekonomii społecznej jest także 
brak przemyślanej strategii marketingowej, która – jak wskazuje lektura tekstu dotyczącego 
problematyki promocji – może wpływać nie tylko na sprawne i efektywne funkcjonowanie ww. 
podmiotów, ale przede wszystkim stać się istotnym czynnikiem ich rozwoju i sukcesu.

Analiza i ocena poszczególnych narzędzi wspierania ekonomii społecznej stosowanych w Ma-
łopolsce posłużyła zespołowi redakcyjnemu do wypracowania rekomendacji dla władz regio-
nalnych dotyczących kierunków dalszego wspierania rozwoju tego sektora w naszym regionie. 
Zalecenia te umieszczono w ostatniej części niniejszej publikacji.
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*

Prezentowana publikacja powstała w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Spo-
łecznej w Małopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej). 

Przedsięwzięcie to jest realizowane przez partnerstwo, w skład którego wchodzą trzy insty-
tucje: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (FGAP), Związek Lustracyjny Spółdzielni 
Pracy (ZLSP) – Lider projektu oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK). Stanowi ono ponadto jeden z elementów systemu 
wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. W ramach tego systemu realizowane są projekty, 
które poprzez wsparcie sektora ekonomii społecznej mają sprzyjać prowadzeniu integrującej 
polityki społecznej w regionie Małopolski. Obok projektu INES są to:

„Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”,•	
„Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej”,•	
„Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej”,•	
„Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”•	 1.

Nadrzędnym celem projektu INES jest wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej w Ma-
łopolsce poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego 
otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej i budowanie świadomości społecznej. Takie 
zdefiniowanie celu projektu wynika ze szczegółowej diagnozy sektora ekonomii społecznej, 
w świetle której do kluczowych barier rozwoju ww. sektora należy zaliczyć m.in. brak zaufania 
do inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, niski poziom aktywności 
społeczności lokalnych, postrzeganie przedsiębiorstwa społecznego jako podmiotu działa-
jącego w obszarach wykluczenia społecznego, a w związku z tym oferującego dobra i usługi 
na niskim poziomie [Hausner, Laurisz 2008, s. 26]. 

Chcąc w rzeczywisty sposób przeciwdziałać wymienionym powyżej ograniczeniom, w ramach 
projektu INES zaplanowano działania nakierowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy 
podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spół-
dzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, 
było realizowane przez FGAP oraz ZLSP. 

ZLSP kierowało swoje działania m.in. do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności 
w sektorze ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej, spółdzielni osób prawnych, 
spółdzielni pracy. Kluczowym działaniem Lidera projektu było jednak wspieranie osób znających 
specyfikę sektora spółdzielczego i związanych z nim zawodowo w formie doradztwa i szkoleń 
w ramach „Akademii Zarządzania Spółdzielnią”. 

1 Więcej informacji o projektach tworzących system wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce znajduje się w tekście 
pt. „Wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych” oraz na stronie internetowej poświęconej problematyce ekonomii 
społecznej w Małopolsce, w zakładce dotyczącej funkcjonowania małopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecz-
nej – www.es.malopolska.pl/swes
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną 
działalność statutową było świadczone przez FGAP – w formie szkoleń i doradztwa z zakresu 
tworzenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Komponentem uzu-
pełniającym ofertę szkoleniowo-doradczą były usługi prawne, księgowe i marketingowe 
dostosowane do potrzeb i oczekiwań poszczególnych przedsiębiorstw społecznych.

Dodatkowo ze wsparcia w ramach projektu INES mogli skorzystać pracownicy instytucji rynku 
pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Działaniem dedykowanym tej grupie 
odbiorców były seminaria lokalne organizowane przez MSAP UEK. Ich głównym celem było 
upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego jako ważnego elementu budowania 
potencjału sektora ekonomii społecznej i jego konkurencyjności oraz jednego z kluczowych 
czynników rozwoju lokalnego.

** 

Działania Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej były realizowane przede wszystkim 
w ramach utworzonego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej. Z oferowanego wsparcia mo-
gły korzystać przede wszystkim istniejące podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne 
uczące się lub pracujące na terenie Małopolski, które chciały rozpocząć działalność w sektorze 
ekonomii społecznej.

Jednym z głównych zadań realizowanych przez Fundację był cykl szkoleniowy pod nazwą 
„Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”. Idea tego przedsięwzięcia polegała na zapre-
zentowaniu uczestnikom metod i narzędzi pozwalających prowadzić podmiot ekonomii 
społecznej, dla którego jednym z głównych zadań jest utrzymanie się na konkurencyjnym 
rynku. Takie wyprofilowanie oferty wynikło przede wszystkim z analizy potrzeb szkoleniowych 
i edukacyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa społeczne podczas badania „Monitoring 
przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce”. Przedsiębiorstwa społeczne deklarowały wów-
czas konieczność wsparcia szkoleniowo-doradczego w takich obszarach, jak: pozyskiwanie 
środków finansowych, finanse i księgowość, promocja i reklama czy zarządzanie organizacją 
[Frączek i in. 2010, s. 104].

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej była również odpowiedzialna za realizację 
prestiżowego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działań promocyjno-informa-
cyjnych na rzecz sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. W ramach upowszechniania idei 
gospodarki społecznej, jej narzędzi i podmiotów opracowano wizualizację działań ekonomii 
społecznej w Małopolsce. Zorganizowano również dwa seminaria informacyjne na temat 
przedsiębiorczości społecznej. Inicjatywa ta była skierowana do studentów krakowskich uczelni 
i miała na celu, przede wszystkim, promocję zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 
Ważnym narzędziem informowania o aktualnych inicjatywach z zakresu ekonomii społecznej 
był Biuletyn „Ekonomia Społeczna w Małopolsce”, stanowiący zarazem interesujące źródło 
wiedzy o idei gospodarki społecznej. 



WSTĘP 11

W odpowiedzi na barierę rozwoju ekonomii społecznej polegającą na postrzeganiu przed-
siębiorstw społecznych jako podmiotów oferujących dobra i usługi na niskim poziomie FGAP 
podjęła dwa typy działań. Po pierwsze, były to Targi Ekonomii Społecznej, w trakcie których 
podmioty ekonomii społecznej prezentowały swoją ofertę i produkty, po drugie – kampania 
informacyjno-promocyjna pod hasłem „Ekonomia społeczna – więcej niż przedsiębiorczość”. 
Wspomniana kampania była unikatowym w skali kraju przedsięwzięciem, które miało na celu 
budowanie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej, głównie poprzez promocję 
produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej z terenu wojewódz-
twa małopolskiego. Z uwagi na szerokie spektrum odbiorców kampanii przewidziano szereg 
różnorodnych form i narzędzi reklamowych (artykuły prasowe, wywiady, spoty reklamowe 
w Radiu Kraków i BUS TV, profil na Facebooku), które miały za zadanie tworzenie pozytywnego 
wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w różnych grupach konsumenckich. 

Podsumowując, działania promocyjne na rzecz ekonomii społecznej prowadzone przez Fundację 
Gospodarki i Administracji Publicznej miały kompleksowy charakter oraz były ukierukowane 
na przełamywanie stereotypów dotyczących ekonomii społecznej. Takie podejście wydaje się 
być kluczowe z perspektywy dalszego rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce – może się 
bowiem przyczynić nie tylko do większej rozpoznawalności produktów i usług przedsiębiorstw 
społecznych, ale również do traktowania ich jako oferty alternatywnej i konkurencyjnej w sto-
sunku do oferty tradycyjnych przedsiębiorstw.



Rozdział 1.
Działania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego  
na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej w Małopolsce

Hubert Guz, Alina Handzlik



Wprowadzenie
Jeśli uznamy ekonomię społeczną za ten sektor, który może przyczyniać się do inkluzji spo-
łecznej, a przez to mieć wpływ na wzrost gospodarczy w regionie, to konieczne jest wsparcie 
jej rozwoju w województwie. W relacji do innych obszarów kraju warto podkreślić przewagę 
Małopolski w tym aspekcie, polegającą na tym, że władze województwa traktują ekonomię 
społeczną nie jako obciążenie, ale jako ważną inwestycję społeczną, w wyraźny i różny sposób 
uwzględniając ją w szeroko rozumianej polityce publicznej. Tym samym w coraz większym 
stopniu ekonomia społeczna może być wykorzystywana do wykonywania zadań publicznych, 
staje się bardzo dobrym narzędziem realizacji zarówno planów rozwoju społeczności lokalnych, 
jak i rozwoju samego regionu.

We współczesnej zjednoczonej Europie rozwój regionalny stanowi niezwykle istotne zagadnie-
nie, będąc równocześnie jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez administrację 
publiczną. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo silne uzależnienie rozwoju regionalnego od 
rozwoju lokalnego oraz bezpośredni związek, jaki istnieje między rozwojem regionów a rozwo-
jem całego kraju. Wskazane powyżej relacje znajdują swoje odzwierciedlenie w różnorodnych 
działaniach podejmowanych przez podmioty administracji publicznej. Wymagają ponadto 
zaangażowania wielu innych aktorów życia publicznego, bo im zbiór owych podmiotów jest 
szerszy, tym większe są szanse na pojawienie się trwałego i zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego w regionie.

Fakt wejścia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej wymusił na władzach 16 polskich regio-
nów szczególne podejście do spraw rozwoju regionalnego. Działania samorządów województw 
zaczęły mieć charakter coraz bardziej kompleksowy, strategiczny i skoordynowany, bo tylko 
takie postępowanie dawało gwarancję otrzymania, a następnie efektywnego wydatkowania 
środków finansowych z funduszy UE. 

W tym kontekście warto całościowo spojrzeć na problematykę ekonomii społecznej w Ma-
łopolsce, w szczególności jednak dokonać analizy działań podejmowanych pod auspicjami 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (będącego aparatem pomocniczym 
Zarządu Województwa) w zakresie wspierania rozwoju tego sektora – jako subpolityki polityk 
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publicznych, w tym polityki rozwoju regionalnego, realizowanych przez regionalną admini-
strację samorządową.

1.1. Ekonomia społeczna a rozwój regionalny

Przedmiotowe rozważania należy rozpocząć od kilku założeń. Przede wszystkim, rozwój 
ekonomii społecznej stanowi integralny element rozwoju regionalnego, a ten ostatni jest 
zadaniem administracji regionalnej i, dodatkowo, zadaniem o wyjątkowym charakterze - in-
terdyscyplinarnym, kompleksowym, długofalowym, a nawet swoiście nadrzędnym w relacji 
do innych dziedzin aktywności tej administracji [Wlaźlak 2010, s. 4 ]. Dążenie do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju regionu jest warunkiem sine qua non efektywnego działania admi-
nistracji publicznej i jako takie winno pozostać jednym z koniecznych jej celów. Sama realizacja 
polityki rozwoju regionalnego wewnątrz regionu może być skuteczna, ale pod warunkiem 
wypracowania odpowiedniej struktury instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w jej 
wdrażanie, a przede wszystkim właściwego, tj. adekwatnego do sił i środków, podziału zadań 
i kompetencji między jej aktorów. Poza systemem instytucjonalnym, niezbędne jest także 
funkcjonowanie odpowiedniego instrumentarium oddziaływania administracji publicznej 
na rozwój regionalny, do którego należy zaliczyć strategię i programy operacyjne, kontrakt 
wojewódzki oraz finansowanie polityki regionalnej. 

Najważniejszym natomiast podmiotem rozwoju regionalnego jest bez wątpienia samorząd 
województwa – wyposażony w kompetencje umożliwiające realizację zadań z zakresu poli-
tyki regionalnej2. Już sam ustawodawca za główny przedmiot działania województwa uznaje 
podejmowanie zadań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju regionalnego. Z art. 11 ustawy 
o samorządzie województwa jasno wynika, że za działania związane z rozwojem regionalnym 
na obszarze województwa odpowiada właśnie samorząd województwa. Do podstawowych 
zadań samorządu województwa należy przede wszystkim opracowanie, a następnie wdrażanie 
strategii rozwoju województwa oraz prowadzenie polityki regionalnej. 

Strategia rozwoju regionu przybiera formę uchwały sejmiku województwa. Jej zasadniczą rolą 
jest określenie celów rozwojowych regionu oraz konkretyzacja działań samorządu regionalnego 
w oparciu o analizę danych zastanych, prognozę trendów rozwojowych i kluczowych wyzwań 
dla województwa oraz diagnozę aktualnej sytuacji regionu. Narzędziem realizacji strategii są 
natomiast regionalne programy operacyjne określające cele, alokowane na ich realizację środki, 
okres realizacji oraz podmioty objęte działaniami programu. 

Polityka wewnątrzregionalna prowadzona przez samorząd województwa przy użyciu wy-
mienionego powyżej instrumentarium powinna być jednak traktowana jako istotny wymiar 
polityki rozwoju całego kraju. Jej waga wynika z koncentrowania się na mobilizowaniu i wyko-
rzystywaniu istniejących na danym terytorium potencjałów endogenicznych oraz realizowaniu 
regionalnych i lokalnych koalicji interesów [Patrzałek 1997, s. 24].

2 Zupełnie inną kwestią jest to czy kompetencje te są wystarczające oraz czy są właściwie wykonywane.
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Zgodnie z twierdzeniem B. Domańskiego, ważną rolę w przebiegu rozwoju regionalnego odgry-
wają czynniki endogeniczne (wewnętrzne), w tym aktywność podmiotów regionalnych. Dlatego 
większy nacisk kładzie się aktualnie nie tyle na zewnętrzne (egzogeniczne), ile na endogeniczne 
czynniki rozwoju, aktywność podmiotów lokalnych i regionalnych oraz partycypację społeczną, 
które czynią mieszkańców regionów podmiotem rozwoju [Domański 2004, s. 7].

Powyższa teza ma bezpośrednie zastosowanie w sektorze ekonomii społecznej, gdzie umie-
jętnie prowadzona część polityki rozwoju – w postaci m.in. aktywnej i aktywizującej polityki 
społecznej – da pożądane efekty jedynie wówczas, gdy zadziała stymulująco na partnerów 
reprezentujących szeroko rozumiane środowisko lokalne i regionalne, co w praktyce winno 
się przekładać na wzrost integracji społecznej w regionie.

Jak już wspomniano wcześniej, samorząd województwa jest najważniejszym elementem 
podmiotowym programującym, realizującym i ewaluującym politykę rozwoju regionu. To wła-
śnie od sejmiku i zarządu województwa (organów województwa samorządowego, zgodnie 
z art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1590 z późn. zm.) zależy jakość polityki regionalnej oraz to, w jakim stopniu działania 
samorządu regionalnego odzwierciedlają prawdziwe potrzeby mieszkańców [Dojwa 2007]. 
Samodzielność kreowania własnej strategii i polityki rozwoju daje wspólnocie samorządowej 
możliwość pełnego wykorzystania specyfiki własnego regionu oraz jego predyspozycji roz-
wojowych [Wysocka 1998, s. 13].

Zważywszy na powyższe, należy podkreślić rolę ekonomii społecznej, która w długofalowej 
perspektywie – tożsamej ze stosowaną dla planowania rozwoju regionalnego – może przyczynić 
się w aspekcie ekonomicznym do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia na regionalnym 
rynku pracy w grupach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaś w aspekcie spo-
łecznym – do wzrostu integracji społecznej. Dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie 
podejście do programowania polityki społecznej, z uwzględnieniem szczególnej roli ekonomii 
społecznej, zintegrowane z działaniami dotyczącymi całej polityki rozwoju regionu.

Taką właśnie ścieżkę programowania rozwoju regionalnego, na której nie dochodzi do margi-
nalizacji roli i znaczenia sektora ekonomii społecznej, można zaobserwować w Małopolsce.

1.2. Strategia Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013
Działania samorządu województwa, których celem było zbudowanie w Małopolsce przyjaznego 
środowiska wspierającego rozwój sektora ekonomii społecznej, aktywizującego działania part-
nerstwa publiczno-społecznego na rzecz realizacji polityki społecznej w województwie po raz 
pierwszy zostały odzwierciedlone w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2007-2013 (przyjętej uchwałą Nr XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
30 stycznia 2006 r.).
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Samo włączenie zagadnienia ekonomii społecznej w programowanie rozwoju regionalnego, 
a ściślej w treść przyjętej strategii rozwoju, było prawdziwym przełomem. Działanie to podkre-
śliło zauważony przez decydentów wzrost znaczenia sektora ekonomii społecznej dla rozwoju 
regionu, ale przede wszystkim pociągało za sobą zobowiązanie władz regionu do realizacji 
przyjętych założeń w perspektywie działania strategii, a także monitorowania skuteczności 
podejmowanych inicjatyw, niezależnie od podejmowanych wcześniej aktywności jednostek 
organizacyjnych samorządu, m.in. w ramach PIW EQUAL3.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 koncentrowała się na trzech polach 
aktywności: I – Konkurencyjność gospodarcza, II – Rozwój społeczny i jakość życia oraz III – Po-
tencjał instytucjonalny, dla których wytyczono odpowiednio trzy cele strategiczne. W polu II 
założono stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości 
życia. Każde z trzech pól aktywności (ergo – działań), oznaczonych literami A, B i C, obejmo-
wało wyodrębnione obszary polityki rozwoju, rozumiane jako obszary aktywności, w których 
samorząd województwa miał prowadzić określoną dla danego zagadnienia politykę.

Strategia była realizowana w ramach dziewięciu obszarów polityki rozwoju województwa 
(I–IX). W przypadku poszczególnych obszarów w dokumencie strategii wskazano konkretne 
kierunki, w ramach których były realizowane kluczowe, najważniejsze dla osiągnięcia celów 
strategii działania i w których koncentrowała się aktywność merytoryczna i finansowa samo-
rządu województwa. Kierunki polityki rozwoju były swoistymi założeniami, wskazówkami 
działania w danej dziedzinie, wyznaczającymi ramy, wewnątrz których powinny być ustalane 
cele szczegółowe interwencji i realizowane programowanie działań, nastawione na osiąganie 
konkretnych rezultatów.

Zapisy dotyczące ekonomii społecznej umieszczono w Polu B Rozwój społeczny i jakość życia. 
W ramach tej części strategii szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu wewnątrzregionalnej 
solidarności i wzmocnieniu integracji społecznej, z uwzględnieniem, jako jednego z priorytetów, 
wszechstronnych działań mających na celu integrację społeczną i zawodową osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem z powodów materialnych, społecznych i kulturowych.

W założeniach programowych dla kierunku V.2 Integrująca polityka społeczna Pola B, znalazły 
swoje miejsce promocja i rozwój inicjatyw podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwój 
systemu szkoleń ustawicznych dla kadr działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym kadry podmiotów ekonomii społecznej. We wskaźnikach osiągnięć dla tego 
kierunku pojawił się natomiast wzrost liczby powstałych podmiotów ekonomii społecznej.

3 Projekt „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” był projektem partnerskim, realizowa-
nym w latach 2005-2008 przez m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie. Jego celem był rozwój ekonomii społecznej oraz promocja innowacyjnych form wsparcia dla osób będą-
cych w trudnej sytuacji na rynku pracy. Był to projekt nastawiony na tworzenie bardziej efektywnej polityki społecz-
nej poprzez adaptowanie znanych już rozwiązań i testowanie ich w warunkach polskich, a także osiągnięcie wyższego 
wskaźnika zatrudnienia, szczególnie wśród grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach 
projektu przeprowadzono badania dotyczące identyfikacji i weryfikacji narzędzi stosowanych w Polsce i w krajach part-
nerskich do pomiaru społecznego oddziaływania przedsiębiorstw społecznych, a ponadto powstały i zostały przetesto-
wane modele: centrum szkoleniowo-doradczego, menedżera społecznego oraz trenera zatrudnienia wspieranego.
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Takie ujęcie ekonomii społecznej w dokumencie strategicznym wytyczyło szerokie możliwości 
finansowania różnorodnych działań mających na celu rozwój tego sektora. Należy bowiem 
podkreślić, że system programowania, ujęty w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju, faktycznie uniemożliwia realne finansowanie w ramach programów 
operacyjnych i programów rozwoju tych działań, które nie zostały zdefiniowane w strategii 
rozwoju. Dlatego umiejscowienie problematyki ekonomii społecznej w małopolskiej strategii 
regionalnej było znacznie ważniejsze niż zapisy jej dotyczące w strategiach krajowych.

Natomiast w odniesieniu do aspektu promocji ekonomii społecznej nie ulega wątpliwości, że za 
zapisami tymi kryła się chęć utworzenia w regionie stałej platformy współpracy o charakterze 
zarówno swego rodzaju forum PES (podmioty ekonomii społecznej), jak również promocyj-
nym i realizującym działania gospodarczo-marketingowe, która mogłaby stać się elementem 
wzmacniającym rolę ekonomii społecznej w wymiarze strategicznym regionu. Należy bowiem 
podkreślić, że w owym czasie brak stałej platformy współpracy uniemożliwiał samorządowi 
województwa prowadzenie dialogu na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej. 
W przypadku sektora ekonomii społecznej bardzo mocno ograniczona była natomiast realna 
artykulacja interesów; trudno było mówić o relacji partnerstwa pomiędzy samorządem wo-
jewództwa a PES.

1.3. Małopolski Pakt na Rzecz 
Ekonomii Społecznej
Jednym z pierwszych działań, które w bezpośredni sposób stanowiło realizację ww. założeń 
programowych Strategii, było podpisanie w dniu 12 marca 2008 r. Małopolskiego Paktu na Rzecz 
Ekonomii Społecznej (MPRES) – mającego służyć promowaniu idei ekonomii społecznej, wspo-
maganiu i wzmacnianiu podmiotów związanych z tą sferą gospodarki, działaniu na rzecz regulacji 
prawnych i rekomendowania przyjętych rozwiązań, uruchomieniu instrumentów finansowania 
podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwojowi edukacji w obszarze ekonomii społecznej 
oraz wzmacnianiu kompetencji w tym sektorze. Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane 
w ramach MPRES miały w dalszej perspektywie przyczynić się do wypracowania silnej marki 
małopolskiej ekonomii społecznej.

W dokumencie pt. Założenia do Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej formowanie 
regionalnych paktów ekonomii społecznej, działających na zasadzie partnerstwa publiczno-
społeczno-prywatnego, uznano za jedno z najważniejszych i najpilniejszych zadań w zakresie 
rozwijania ekonomii społecznej w Polsce. Z praktycznego punktu widzenia pozytywny efekt 
takiego typu porozumienia warunkowano uruchomieniem działań skutecznie wyzwalających 
i wzmacniających czynniki przedsiębiorczości społecznej, za najważniejsze z nich uznając: 
przedsiębiorcę społecznego, charakter tworzonej przez niego organizacji, interakcję tej organi-
zacji z jej otoczeniem, wykorzystywanie przez nią i pomnażanie kapitału społecznego, a także 
przebieg cyklu rozwoju organizacji (od powstania poprzez wzrost do dojrzałości).
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MPRES był wzorowany na pakcie andaluzyjskim (Andalusian Pact for Social Economy, Andalusian 
Business Confederation of Social Economy), którego filary to: lokalny mechanizm finansowania, 
obejmujący m.in. pożyczki i gwarancje, granty inwestycyjne oraz schematy udzielania pomocy 
publicznej oraz dostępu do środków publicznych przewidzianych na aktywną politykę rynku pracy 
i pomoc społeczną, specjalistyczne doradztwo biznesowe, kształcenie i szkolenie, platforma tech-
nologiczna, sieci kooperacyjne, zarządzanie jakością i certyfikacja, rozwój lokalny, promocja.

Małopolski Pakt ma charakter otwarty, a jego sygnatariuszami są różne organizacje – repre-
zentujące sektor publiczny (administrację rządową i samorządową), sektor pozarządowy, śro-
dowisko akademickie i sektor prywatny. Tym samym wprost realizuje on zasadę partnerstwa 
publiczno-prywatno-społecznego. Warto w tym miejscu wymienić niektóre zaangażowane 
podmioty: Województwo Małopolskie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
Miasto Kraków, Gminę Mogilany, Gminę Wieprz, Małopolski Związek Pracodawców, Małopolskie 
Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Małopolską 
Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stowarzyszenie 
Dobrej Nadziei, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Fundację im. Hetmana Jana Tarnow-
skiego, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Fundację Gospodarki 
i Administracji Publicznej, Instytut Socjologii UJ.

Aktualnie do obszarów działania partnerów Paktu należą: wymiana informacji, współdziałanie, 
podejmowanie wspólnych inicjatyw (w tym wzmocnienie relacji pomiędzy odpowiedzialnym 
biznesem a sektorem ekonomii społecznej), upowszechnianie i promocja dobrych praktyk 
(krajowych i ponadnarodowych), inicjatywy na rzecz regulacji prawnych (rozpoznawanie 
problemów wymagających zmian prawnych, rekomendowanie rozwiązań), uruchamianie 
instrumentów finansowania przedsiębiorstw społecznych, inicjowanie badań i analiz (w tym 
proponowanie obszarów badań), działania na rzecz rozwoju edukacji w obszarze ekonomii 
społecznej i wzmocnienia kompetencji w sektorze, inicjowanie i wspieranie społecznej przedsię-
biorczości oraz partnerstw (jako efektywnej formy współpracy dla rozwoju lokalnego), rozwój 
profesjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, w tym doradztwa. W chwili obecnej 
w ramach MPRES działa również kilka grup tematycznych, m.in. ds. prawnych, ds. monitoringu, 
ds. wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce.

Choć liczba inicjatyw podejmowanych w ramach Paktu od czasu jego powołania jest stosunkowo 
duża, to trudno mówić o tym, by stał się on naturalnym centrum rozwoju sektora w regionie. 
Nadal przeważają opinie, że ekonomia społeczna w Małopolsce jest w niewystarczający spo-
sób osadzona w szerszym systemie społeczno-instytucjonalnym, co zagraża jej trwałości po 
zakończeniu obecnego okresu finansowania. Ponadto, można spotkać się z twierdzeniem, że 
poziom integracji i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy 
działających w sektorze przedsiębiorczości społecznej jest zdecydowanie za niski, wreszcie 
brakuje przejrzystej informacji na temat dostępnych form wsparcia, czego potwierdzeniem są 
wyniki badania na temat skuteczności realizowanych interwencji służących rozwojowi ekonomii 
społecznej w Małopolsce [Sprawozdanie 2011]. 
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1.4. Strategia Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2011-2020 – Małopolska 2020  
– Nieograniczone możliwości
Mimo wielu krytycznych uwag płynących zarówno z wewnątrz, jak i spoza sektora ekonomii 
społecznej dotyczących kierunku i tempa zmian zachodzących w tym obszarze w regionie, 
niezaprzeczalny jest jednak rozwój przedsiębiorczości społecznej, jaki następuje w Mało-
polsce w ostatnich latach. Dostrzegając ten konsekwentny proces, samorząd województwa 
podejmując prace nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 – Małopolska 
2020 – Nieograniczone możliwości, dokonał w efekcie istotnych zmian jakościowych w zapisach 
najważniejszego dokumentu programującego rozwój regionalny, reinterpretując rolę i znacze-
nie ekonomii społecznej.

Przyjęta na początku 2006 r., druga z kolei strategia rozwoju Małopolski – Strategia Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 – była wyrazem racjonalnego wyboru poli-
tycznego, opartego na próbie połączenia kierunków oraz instrumentów tradycyjnej prospój-
nościowej polityki inwestycyjnej i społecznej z nowoczesną, proinnowacyjną polityką właściwą 
dla realiów gospodarki poprzemysłowej [Strategia 2011].

W czasie, który upłynął od zakończenia prac nad dokumentem zaszedł jednak szereg zmian 
mających bezpośrednie znaczenie dla rozwoju regionu, tym samym władze samorządu woje-
wództwa uznały za celowe dokonanie przeglądu, a w rezultacie aktualizacji Strategii. Strategia 
Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 – Małopolska 2020 – Nieograniczone możliwości 
to dokument, który w zamierzeniu twórców ma stanowić skuteczne narzędzie wspierania po-
zytywnych zmian w regionie oraz niwelowania pojawiających się barier. Strategia ma wspierać 
członków społeczności regionalnej w efektywnym odkrywaniu potencjałów i pełnym wyko-
rzystywaniu szans rozwojowych.

Najważniejszą zmianą w postrzeganiu ekonomii społecznej w nowej Strategii, której donio-
słości nie można przecenić, jest umiejscowienie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości 
społecznej w obszarze strategicznym I – Gospodarka wiedzy i aktywności. Ekonomia społeczna, 
a ściślej „wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej”, stanowi we 
wspomnianym obszarze Strategii kierunek polityki rozwoju oznaczony numerem 1.5.3. Symp-
tomatyczna jest tu nie tylko zamierzona, jak się wydaje, zmiana nomenklatury, choć i ta daje 
swoiste wytyczne interpretacyjne komentatorom i recenzentom Strategii, ale przede wszystkim 
kontekst, w jakim pojawiają się zapisy dotyczące sektora ekonomii społecznej. A jest to wymiar 
ściśle gospodarczy, co oznacza głównie przesunięcie akcentu ze społecznego na mocno ryn-
kowy sposób pojmowania ekonomii społecznej. To dodatkowo podkreśla zamierzenia władz 
województwa mające na celu wzmacnianie kapitału społecznego, który należy traktować jako 
istotny zasób prorozwojowy, szczególnie w procesie budowania sieciowych relacji w przestrzeni 
gospodarczej. Zapisy Strategii Małopolska 2020 przesądzają o szczególnej roli w tym procesie 
zarezerwowanej dla ekonomii społecznej, która wprost przyczynia się do wzrostu spójności 
społecznej. Warto podkreślić, że wysoki poziom kapitału społecznego jest warunkiem rozwoju 
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nowoczesnej gospodarki regionalnej, opartej na współpracy i partnerstwie instytucji w ramach 
sektora publicznego oraz w relacjach administracji publicznej z sektorem prywatnym i spo-
łecznym. Budowanie kapitału społecznego będzie traktowane w kategoriach inwestowania 
w podstawy gospodarczego rozwoju regionu [Strategia 2011].

1.5. Wsparcie ekonomii społecznej przez 
samorząd regionalny w ramach środków 
Unii Europejskiej

Środki Unii Europejskiej dostępne w ramach polityki spójności są najważniejszym źródłem fi-
nansowania przedsięwzięć wspierających i promujących sektor ekonomii społecznej. Samorząd 
Województwa odgrywa zaś kluczową rolę w sferze zarządzania tymi środkami na poziomie 
regionalnym.

W obecnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013, z jednej strony, samorząd wo-
jewództwa w pełni suwerennie zarządza programem regionalnym, z drugiej – pełni rolę 
Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a dodatkowo 
jest zaangażowany we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu 
Operacyjnego Ryby.

W przypadku programu regionalnego (Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013) kompetencje samorządu obejmują wszystkie etapy przygotowania, realizacji 
i rozliczenia programu, tj.: programowanie, konsultacje społeczne, negocjacje z Komisją Euro-
pejską, przygotowanie procedur wdrożeniowych, opracowanie kryteriów wyboru projektów, 
zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, ewaluację, zamknięcie programu itp. Dzięki tak szerokiemu 
zakresowi działania samorządu możliwe jest prowadzenie aktywnej polityki regionalnej 
i kreowanie rozwiązań odpowiadających w możliwie najwyższym stopniu regionalnym (jak 
i lokalnym) potrzebom. Korzystając z mechanizmów wyznaczenia celów, priorytetów, typów 
wspieranych projektów, kryteriów oceny, nadzoru i kontroli realizowanych przedsięwzięć, 
samorząd ma realny wpływ na wsparcie konkretnych obszarów.

W ramach PO KL (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS) 
funkcjonuje dwustopniowy system zarządzania i wdrażania Programu. Stopień pierwszy to po-
ziom centralny, gdzie w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) działa Instytucja 
Zarządzająca PO KL. To właśnie na poziomie centralnym opracowano Program, poddano go 
konsultacjom społecznym, a później negocjowano z Komisją Europejską. Szczegółowy Opis 
Priorytetów PO KL, precyzujący typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, również 
został opracowany przez MRR. Oczywiście działania te były konsultowane z samorządami 
regionalnymi, jednak to na poziomie centralnym przyjęto kierunki działań oraz ostateczne 
wersje dokumentów. Rola samorządu województwa koncentruje się na wdrażaniu komponentu 
regionalnego PO KL, przewiduje także działania o charakterze programowym realizowane 
poprzez opracowywanie planów działań.
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Plany działań to dokumenty przygotowywane corocznie przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd 
Marszałkowski dla każdego priorytetu objętego komponentem regionalnym. Plan odnosi się 
do harmonogramu konkursów i alokacji finansowych, ale pełni także rolę planistyczną. Przy 
jego pomocy samorząd regionalny może wytyczać kierunek strumienia wsparcia, głównie po-
przez określenie kryteriów wyboru projektów. Jednak samorząd nie jest w pełni autonomiczny 
w przyjmowaniu planów działań. Po pierwsze, są one opiniowane przez MRR, a zatwierdzane 
przez Komitet Monitorujący PO KL, co więcej nawet Komisja Europejska może zakwestionować 
treść takiego planu działania. Po drugie, MRR często wskazuje wytyczne, które w danym planie 
należy ująć, a te w istotny sposób determinują finalny kształt planu działania. Przykładowo, 
w planach działań na 2011 r. dla Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, Instytucja 
Zarządzająca PO KL zaleciła uwzględnić, m.in.: ukierunkowanie wsparcia na istniejące już 
i posiadające doświadczenie instytucje otoczenia ekonomii społecznej, wykorzystanie modeli 
ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, powstałych w ramach Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL [Departament 2010].

W aspekcie wdrożeniowym samorząd województwa, poprzez Instytucję Pośredniczącą II stopnia 
(w Małopolsce rolę tę pełni Wojewódzki Urząd Pracy), decyduje o sposobie wyboru projektów, 
ich rozliczaniu, kontroli, ewaluacji, przez co pośrednio ma wpływ na ich kształt.

Analizując główne strumienie wsparcia unijnego na poziomie regionalnym, tj. Regionalny 
Program Operacyjny i komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można 
zauważyć duże zróżnicowanie. W pierwszym przypadku widoczna jest swoista autonomia władz 
regionalnych w kreowaniu polityki rozwojowej, w drugim natomiast – znacznie ograniczone 
kompetencje, pozwalające jedynie na wąski udział w tworzeniu i realizacji tej polityki przez rząd. 
Wsparcie ekonomii społecznej funkcjonuje niestety w drugim obszarze. Obecne rozwiązania 
proceduralne wynikające z założeń programowych PO KL pozwalają samorządowi wojewódz-
twa – m.in. poprzez konsultacje zapisów Programu Operacyjnego oraz Szczegółowego Opisu 
Priorytetów PO KL, opracowanie planów działań, prowadzenie procesu oceny oraz wyboru 
projektów, kontrolę projektów, ewaluację – na próbę alokowania wsparcia zgodnie z własną 
strategią. Jednak wpływ ten jest dalece ograniczony, gdyż z góry narzucono konkretne prio-
rytety, działania i typy projektów, które mogą być realizowane. Faktyczny udział regionów 
w procesie programowania był znikomy, a ponadto obszary interwencji są identyczne dla 
wszystkich 16 województw. Trudno zatem oczekiwać, że będą one w pełni efektywnie mogły 
odpowiadać na regionalne potrzeby. W ten sposób samorząd województwa chcąc realizować 
swoje cele strategiczne w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, miał do dyspozycji (w za-
kresie środków unijnych) stosunkowo skomplikowane i mało elastyczne narzędzie, jakim jest 
Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

Obecny okres programowania dobiega końca i Komisja Europejska po raz kolejny reformuje 
założenia polityki spójności. W 2012 r. trudno mówić o tym, jak polityka ta będzie wdrażana 
w okresie 2014-2020, jednak bez wątpienia można przewidywać, że to środki europejskie będą 
nadal głównym promotorem rozwoju ekonomii społecznej. Warto podkreślić, że polskie woje-
wództwa postulują zwiększenie roli regionów w polityce spójności, czemu wyraz dał Konwent 
Marszałków Województw RP w swoim stanowisku w sprawie przyszłości polityki spójności. „Udział 
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regionów europejskich w kształtowaniu i realizacji polityki spójności powinien być większy niż 
dotychczas, tym bardziej, że polityka ta jest jedną z najlepiej przemawiających do wyobraźni 
i odczuwalnych przez obywateli polityk wspólnotowych” [Stanowisko 2011].

Bazując na dostępnych informacjach, można podjąć próbę określenia warunków, w jakich 
środki unijne będą alokowane po 2013 r. Uwarunkowania te wytyczają także ramy, w których 
będzie funkcjonował samorząd regionalny i pozwalają już dzisiaj przypuszczać, jak w ten sys-
tem wpisze się ekonomia społeczna. Uproszczona analiza dostępnych dokumentów pomoże 
w próbie odpowiedzi na pytanie: czy ekonomia społeczna może liczyć na wsparcie samorządu 
regionalnego ze środków unijnych?

Komisja Europejska opracowała dokument strategiczny – Strategia Europa 2020, na którym 
oparto wizję polityki spójności. W czerwcu 2011 r. opublikowano propozycję wieloletnich ram 
finansowych dla okresu 2014-2020 (proponowany budżet polityki spójności to 376 mld euro), 
a następnie w październiku 2011 r. przedstawiono projekty głównych aktów prawnych: projekt 
tzw. „rozporządzenia ogólnego”, a także m.in. rozporządzenia w zakresie EFS. Powyższe do-
kumenty stanowią podstawę do rozważań na temat uwarunkowań funkcjonowania wsparcia 
unijnego po 2013 r. Przed analizą ich zapisów należy uświadomić sobie jednak, że, po pierwsze, 
odnoszą się one do całej Unii Europejskiej, czyli do 27 państw i do ponad 300 regionów – nie 
są dedykowane tylko Małopolsce. Po drugie, akty prawne są obecnie jedynie projektami, 
konsultowanymi z krajami członkowskimi, a docelowo muszą zostać przyjęte przez Parlament 
Europejski. Po trzecie, Unia Europejska boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które 
w każdej chwili mogą wpłynąć na wizję polityki spójności zarówno w jej wymiarze finansowym, 
jak też w obszarze wyznaczania celów, priorytetów i działań.

1.5.1. Strategia Europa 2020
W uproszczeniu, w systemie programowania polityki spójności Strategia Europa 2020 zajęła 
miejsce Strategii Lizbońskiej. Wszelkie inne dokumenty strategiczne i operacyjne w obszarze 
polityki spójności zarówno na poziomie wspólnoty, jak i na poziomie państw członkowskich, 
czy nawet regionów, powinny odnosić się do priorytetów wskazanych w tej Strategii. 

Głównym celem Strategii jest osiągnięcie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarcze-
go sprzyjającego włączeniu społecznemu [Strategia 2010], a realizacji celu służą 3 priorytety: 

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.1. 
Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bar-2. 
dziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 3. 
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Z punktu widzenia sektora ekonomii społecznej zasadnicze znaczenie ma trzeci priorytet, 
w ramach którego określono następujące cele tematyczne:

wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,•	
wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,•	
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inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,•	
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej.•	

Finansowanie powyższych celów jest i będzie domeną EFS, który najpełniej wpisuje się w cele 
Strategii Europa 2020, ponieważ logika jego funkcjonowania od ponad pół wieku łączy wsparcie 
zatrudnienia i związany z nim wzrost gospodarczy z aspektami inkluzji społecznej.

Zapisy Strategii wprost wskazują na konieczność działań w obszarze walki z wykluczeniem 
społecznym, czy też zwiększeniem poczucia odpowiedzialności społecznej w sektorze biznesu 
[Strategia 2010, s. 21].

Działania mające na celu wsparcie, rozwój i promocję sektora ekonomii społecznej zawierają 
się w szerokim pojęciu włączenia społecznego i tym samym w pełni wpisują się w Strategię 
Europa 2020.

Komisja Europejska 6 października 2011 r. przedstawiła propozycję pakietu legislacyjnego 
dla polityki spójności. Pakiet obejmuje: tzw. rozporządzenie ogólne – definiujące system pro-
gramowania i wdrażania polityki spójności oraz rozporządzenia w zakresie poszczególnych 
funduszy strukturalnych. Zapisy horyzontalne projektu rozporządzenia ogólnego oraz treść 
rozporządzenia dotyczącego EFS przekładają się wprost na wytyczne dotyczące wsparcia 
ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

1.5.2. Rozporządzenie ogólne
W projekcie rozporządzenia ogólnego zasadniczą kwestią jest położenie nacisku na zasadę 
koncentracji – zarówno w aspekcie finansowym, jak i tematycznym w ramach całej polityki 
spójności, ze szczególnym uwzględnieniem EFS [Rozporządzenie ogólne 2011].

Komisja uznaje, że kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem wzrostu, z tego też powodu 
określa dla EFS minimalny udział w środkach polityki spójności w wysokości 84 mld euro. 
Ponadto wskazuje, że udział środków EFS w polityce spójności ma wynosić 25% w przypadku 
regionów słabiej rozwiniętych (w tej grupie jest Małopolska), 40% w przypadku regionów 
w okresie przejściowym i 52% w przypadku regionów lepiej rozwiniętych [Rozporządzenie 
ogólne, 2011, art. 84.3].

Z punktu widzenia sektora ekonomii społecznej, jako beneficjenta środków EFS, ten minimalny 
limit jest dobrym prognostykiem, jednak zagadnienie musi być rozpatrywane przez znacznie 
szerszy pryzmat – regionu czy państwa członkowskiego. W tym układzie odniesień nasuwa się 
wniosek, że tak duży udział środków EFS (dzisiaj odsetek ten kształtuje się na poziomie około 
12%) spowoduje ograniczenie środków inwestycyjnych.

Trzeba także zaznaczyć, że obecna alokacja EFS jest kontraktowana w ramach szerokiego 
zakresu projektów konkursowych oraz projektów systemowych (w tym wielu o dużych war-
tościach). Sytuacja ta pozwala sformułować wniosek, że potencjał absorpcyjny środków EFS 
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jest już bliski wyczerpania i wydanie po 2013 r. ponad dwukrotnie większych środków niż teraz 
może okazać się niemożliwe.

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko, wskazywane 
w stanowisku Rządu polskiego, jak też Konwentu Marszałków, polegające na braku możliwości 
dostosowania interwencji do potrzeb danego obszaru, a także jego potencjału. Limity mogą 
spowodować ponadto usztywnienie systemu realizacji polityki spójności, co uniemożliwi 
reagowanie na rzeczywiste potrzeby regionalne oraz ograniczy rolę państw członkowskich 
i regionów, łamiąc tym samym zasadę partnerstwa [Projekt 2011].

Konwent Marszałków negatywnie ocenia limity i progi minimalne zaproponowane przez Ko-
misję, postuluje możliwości negocjowania minimalnego udziału EFS w zależności od specyfiki 
danego regionu lub rozszerzenie zakresu interwencji oraz poziomu cross-financingu do 30% 
[Stanowisko 2011].

Rozporządzenie przewiduje powrót do zasady wielofunduszowych programów operacyjnych 
(w przeciwieństwie do obecnego rozwiązania: jeden program – jeden fundusz), zakładając 
jednak zgodnie zapisami rozporządzenia, że w ramach jednej osi priorytetowej może wystę-
pować finansowanie tylko z jednego funduszu. To spowoduje, że program operacyjny będzie 
sztucznie podzielony ze względów proceduralnych na dwie części: tę finansowaną z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i tę finansowaną z EFS. Oznacza to, że nadal 
nie będzie możliwości realizacji w jednym projekcie działań finansowanych z EFRR i EFS (poza 
cross-financingiem, który jest mocno ograniczony). Z pewnością nie zapewni to komplemen-
tarności i kompleksowości wsparcia, o które postuluje Komisja [Stanowisko 2011].

Zapisy te mają szczególne znaczenie w przypadku projektów z zakresu wsparcia sektora eko-
nomii społecznej, gdzie połączenie wsparcia szkoleniowego i doradczego z inwestycyjnym jest 
konieczne i naturalne w odniesieniu do specyfiki przedsiębiorczości społecznej. 

Linia demarkacyjna to mechanizm, który zapewnia rozdzielność wsparcia pomiędzy poszcze-
gólnymi programami i funduszami. Wśród priorytetów EFS znajduje się m.in.: wspieranie go-
spodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Rozporządzenie o Europejskim Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) również mówi o działaniach na rzecz przedsiębiorstw społecznych. 
Z jednej strony, obrazuje to wagę tego obszaru, z drugiej natomiast może generować problemy 
w zakresie programowania, a następnie wdrażania wsparcia. Zasady demarkacji nie pozwalają 
na finansowanie tego samego obszaru z dwóch różnych funduszy [Projekt 2011].

Łączenie funduszy w jednym projekcie/programie oraz zasady związane z linią demarkacyjną 
to elementy o, wydawałoby się, technicznym charakterze. Jednak w przypadku instytucji zarzą-
dzających (np. samorządów województw), czy też beneficjentów środków mają one zasadnicze 
znaczenie. Zaproponowane zapisy rozporządzeń wymagają w tym obszarze uszczegółowienia, 
aby możliwe było stworzenie efektywnych rozwiązań i procedur wdrożeniowych.
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1.5.3. Rozporządzenie EFS 
Rozporządzenie dotyczące EFS definiuje przede wszystkim zakres wsparcia, określając cztery 
cele, wskazane już w Strategii Europa 2020:

Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników.1. 
Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.2. 
Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.3. 
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej.4. 

W ramach każdego celu zdefiniowano priorytety inwestycyjne, których jest w sumie 18. Przykła-
dowo, w ramach celu – Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – przewidziano 
następujące priorytety inwestycyjne:

aktywna integracja,•	
włączenie społeczności marginalizowanych,•	
zwalczanie dyskryminacji,•	
ułatwienie dostępu do usług wysokiej jakości,•	
wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych,•	
lokalne strategie rozwoju.•	

Należy podkreślić, że wskazane w ramach EFS priorytety inwestycyjne zdefiniowano na różnych 
poziomach szczegółowości, a część z nich odnosi się nie tyle do priorytetów rozwojowych, 
co do zasad horyzontalnych, jak np. równość szans kobiet i mężczyzn. Może to spowodować 
wiele kłopotów interpretacyjnych.

Zasada koncentracji, poza omówionym już aspektem finansowym, przejawia się także w zakresie 
tematycznym. Rozporządzenie o EFS obliguje państwa członkowskie do koncentracji środków 
na ograniczonej liczbie celów, a co za tym idzie priorytetów inwestycyjnych, aby poprawić 
skuteczność interwencji (w myśl Strategii Europa 2020). Działania, które mogą być finansowane 
w ramach realizacji tych celów opisano w priorytetach inwestycyjnych.

Po pierwsze, w przypadku takiego regionu jak Małopolska, rozporządzenie zakłada, że 60% 
środków musi być przeznaczone na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne [Rozporządzenie 
EFS 2011, art. 4.3].

Po drugie, co najmniej 20% całkowitych zasobów EFS w każdym państwie członkowskim jest 
przypisane do celu tematycznego „Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” 
[Rozporządzenie EFS 2011, art. 4.2].

Literalne wskazanie minimalnego udziału środków przeznaczonych na walkę z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem ma zapewnić realizację celu głównego Strategii Europa 2020. W obszarze 
tym może być ulokowane wsparcie dla ekonomii społecznej, co potwierdza wolę Komisji do in-
westowania w ten sektor. Wracając jednak do horyzontalnego sposobu postrzegania, to propo-
nowane zapisy ograniczają zarówno rolę, jak i elastyczność działania Instytucji Zarządzających, 
m.in. poprzez bardzo wyraźne ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane bezpośrednio przez 
Komisję, bez uwzględnienia uwarunkowań i potrzeb regionalnych oraz krajowych.
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Sytuacja może stać się analogiczna do tej występującej dzisiaj w komponencie regionalnym 
PO KL – udział odbiorców pomocy najlepiej znających regionalne potrzeby na etapie progra-
mowania zostanie ograniczony do minimum. Regiony będą zobligowane do wdrażania dzia-
łań, których koszyk został zaplanowany w Brukseli, a władze regionalne będą mogły jedynie 
wybrać z tego koszyka obszary, które chcą wspierać. Doświadczenia PO KL wyraźnie pokazują, 
że wpływ na kształt i kierunki interwencji wyłącznie na etapie wdrażania programu jest mało 
efektywny i trudno w taki sposób realizować cele strategiczne regionu.

Rząd polski w swoim stanowisku podkreśla dodatkowo, że w aspekcie koncentracji tematycznej 
nieprecyzyjnie zdefiniowano zapis, który mówi, iż: „wskazany procent środków może być prze-
znaczany jedynie na 4 priorytety inwestycyjne”. Nie jest jasne czy dotyczy on całej alokacji EFS, 
czy alokacji danego programu, co może spowodować tworzenie wielu programów operacyjnych 
tylko po to, aby objąć interwencją więcej priorytetów inwestycyjnych EFS [Projekt 2011].

Art. 6 rozporządzenia EFS mówi o konieczności zapewnienia uczestnictwa w działaniach wspie-
ranych przez EFS partnerów społecznych (w tym NGO), obliguje nawet do wydzielania części 
środków wyłącznie na działania w zakresie budowania potencjału organizacji pozarządowych 
i partnerów społecznych [Rozporządzenie EFS 2011, art. 6]. To ważny zapis, ponieważ właśnie 
NGO są głównym promotorem ekonomii społecznej i od ich potencjału zależy rozwój tego 
sektora. W Polsce, w ramach PO KL, organizacje non-profit są po samorządach największym 
beneficjentem środków [Informacja 2011], a zatem postulat ten jest już realizowany w obecnej 
perspektywie finansowej.

1.5.4. Uproszczenia w rozliczaniu projektów
Z punktu widzenia uwarunkowań dotyczących prowadzenia polityki regionalnej w zakresie 
wsparcia ekonomii społecznej wytyczne odnośnie rozliczania projektów mają drugoplanowe 
znaczenie. Jednak, stawiając się w roli beneficjenta środków strukturalnych, te niejako techniczne 
aspekty bezpośrednio przekładają się na efektywność, a pośrednio na zakres realizowanych 
projektów. Dobrym przykładem są obecne wymagania proceduralne w zakresie rozliczania 
projektów (wielokrotnie rozbudowane do granic zdrowego rozsądku), stawiane np. przed 
Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, finansowanymi w ramach PO KL (Poddziałanie 
7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej).

Komisja proponuje ułatwienia w zakresie rozliczania środków EFS, m.in. poprzez wprowadzenie 
uproszczonych opcji kosztów. Przewidziano dwa mechanizmy: pierwszy to standardowa skala 
kosztów jednostkowych – wskazująca maksymalne wartości konkretnych kosztów, które będzie 
można rozliczyć, drugi – to płatności ryczałtowe. Zakłada się, że rozliczenia ryczałtowe będą 
obligatoryjne w przypadku mniejszych projektów, tj. do wartości 50 tys. euro, a dla projektów 
pomiędzy 50 a 100 tys. euro będą dobrowolne.

Przepisy te powinny wydatnie zmniejszyć obciążenie administracyjne beneficjentów, co jest 
nie bez znaczenia dla efektywności projektów. Wątpliwości budzą jednak niejasne zapisy do-
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tyczące opracowania skali kosztów jednostkowych, a mianowicie: czy byłaby to kompetencja 
Komisji, czy też państwa członkowskiego.

1.5.5. Instrumenty zwrotne
Ekonomia społeczna stanowi praktyczny łącznik pomiędzy tym, co społeczne (np. walka 
z wykluczeniem, ubóstwem), a tym, co określa się mianem przedsiębiorczości. Zatem jej 
wsparcie w ramach środków unijnych może mieć dwa źródła. Po pierwsze, omówione powyżej 
działania z obszaru walki z wykluczeniem społecznym mogą być finansowane w ramach EFS, 
a po drugie, przedsięwzięcia z zakresu wsparcia przedsiębiorczości mogą być finansowane 
w ramach EFRR.

Podejście Komisji Europejskiej do wspierania przedsiębiorczości mocno ewaluowało w ostatnich 
latach. Generalna tendencja polega na odchodzeniu od bezpośrednich dotacji dla przedsiębiorców 
i koncentracji środków na wsparciu projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz in-
strumentów inżynierii finansowej. Instrumenty te obejmują szeroki wachlarz funduszy o charak-
terze zwrotnym, takich jak fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp. Pozwala to na osiągnięcie 
efektu dźwigni finansowej ze środków unijnych, a, co najważniejsze, zainwestowane środki są 
odtwarzane, podczas gdy w przypadku dotacji inwestycyjnych miały charakter jednorazowy.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że Komisja Europejska, podkreślając znaczenie sektora 
ekonomii społecznej, rekomenduje wdrażanie mechanizmów i instrumentów inżynierii finan-
sowej – umożliwiających podmiotom z tego sektora pozyskiwanie mikrokredytów oraz porę-
czeń na preferencyjnych warunkach. Znaczenie tych instrumentów podkreśla także Zespół 
ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, m.in. w swoim stanowisku z 20 
lipca 2011 r.: „Za szczególnie istotne należy uznać zawarte w Priorytecie I działania służące 
opracowaniu i wdrażaniu systemu wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej, 
opartego na zwrotnych instrumentach finansowych”.

Szczegółowe zasady funkcjonowania tych mechanizmów nie są jeszcze określone, natomiast 
doświadczenia obecnej perspektywy finansowej4 potwierdzają, że mechanizmy te będą wdra-
żane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Stwarza to szansę na ujęcie podmiotów 
ekonomii społecznej jako potencjalnych beneficjentów funduszy zwrotnych.

Podsumowanie
Samorząd Województwa Małopolskiego może poszczycić się dużym doświadczeniem w ob-
szarze wsparcia ekonomii społecznej. Już w ramach Strategii Rozwoju Województwa Mało-

4 Bank gospodarstwa Krajowego jest w trakcie uruchamiania pilotażowego projektu o wartości 30 mln zł w ramach Dzia-
łania 1.4 PO KL, którego celem jest: zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do kapitału niezbędnego 
do rozwijania prowadzonej przez nie działalności oraz przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowych przed 
ich wdrożeniem na szerszą skalę w następnej perspektywie finansowej – prezentacja BgK z dnia 25 listopada 2011 r., 
Konwent Marszałków Województw.
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polskiego na lata 2007-2013 ekonomia społeczna miała swoje miejsce jako jeden z obszarów 
kluczowych. Działania nie ograniczyły się tylko do wizji i założeń strategicznych, ale przybrały 
formę operacyjną. Małopolska aktywnie angażowała się w przedsięwzięcia (np. Małopolski 
Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej) oraz projekty (np. „Akademia Przedsiębiorczości – Rozwój 
alternatywnych form zatrudnienia”) ukierunkowane na wsparcie sektora ekonomii społecznej. 
Kontynuacją tych działań są inicjatywy wdrażane obecnie w ramach PO KL (w szczególności 
Działanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej).

Schematyczna analiza głównych założeń, w oparciu o które będzie wdrażana polityka spójności 
po 2013 r., pozwoliła jedynie na wskazanie ogólnych ram przyszłego sposobu funkcjonowania 
samorządu województwa w zakresie wykorzystania środków unijnych.

Zapisy projektów rozporządzeń należy interpretować raczej jako kierunki, w których zmierza 
Komisja, czy nawet rodzaj „atmosfery”, mniej jako konkretne wytyczne. Najprawdopodobniej 
dopiero w 2013 r. dokumenty te zostaną zatwierdzone przez Parlament Europejski. 

Biorąc pod uwagę kluczowy dokument strategiczny, tj. Strategię Europa 2020 oraz przywołane 
już projekty rozporządzeń, ekonomia społeczna znajduje swoje miejsce w polityce spójności. 
Co więcej, wsparcie przedsiębiorczości społecznej jest jednym z priorytetów inwestycyjnych, 
i to tych, które Komisja wskazuje jako obowiązkowe do realizacji. Przedsiębiorstwa społeczne 
mają także dużą szansę na uzyskanie statusu beneficjentów instrumentów zwrotnych finan-
sowanych środkami unijnymi, które umożliwią dostęp do kapitału rozwojowego na preferen-
cyjnych warunkach.

Sygnały dochodzące z Parlamentu Europejskiego5 wskazują, że Parlament nie zgodzi się 
na obecny kształt zapisów rozporządzeń, które w znaczny sposób ograniczają rolę państw 
członkowskich oraz regionów w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego, np. poprzez bardzo 
rygorystyczne propozycje w zakresie zasady koncentracji finansowej i tematycznej.

Rola samorządu województwa w obszarze dystrybuowania środków unijnych najprawdo-
podobniej będzie nie mniejsza niż obecnie. Wstępne założenia dotyczące budowy systemu 
wdrażania polityki spójności zakładają, że na poziomie regionalnym będą przygotowywane 
zintegrowane programy operacyjne łączące w sobie wsparcie z EFRR i EFS. Część środków EFS 
przypuszczalnie będzie wdrażana poprzez instrumenty zarządzane na poziomie krajowym.

Za wzmocnieniem roli regionów przemawia także doświadczenie PO KL. Generalne statystyki 
na koniec 2011 r. w zakresie poziomu kontraktacji, płatności i certyfikacji środków wyraźnie 
wskazują na sprawniejsze wykorzystywanie komponentu regionalnego w porównaniu z kom-
ponentem centralnym.

5 Wypowiedź europosła Jana Olbrychta, członka Komisji ds. rozwoju regionalnego, na X Konferencji Regionalnej w Krako-
wie, grudzień 2011 r.
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Wsparcie sektora ekonomii społecznej znalazło swoje odzwierciedlenie w nowej Strategii Roz-
woju Województwa Małopolskiego, a środki unijne to główne źródło finansowania realizacji 
Strategii. Ponadto, obszar ten jest jednym z głównych priorytetów zawartych w dokumentach 
strategicznych Unii Europejskiej. Istnieją zatem przesłanki, które uzasadniają postawienie tezy, 
że wsparcie sektora ekonomii społecznej będzie nadal finansowane przez samorząd wojewódz-
twa środkami unijnymi w ramach przyszłej perspektywy finansowej.



Rozdział 2.
Działania Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie 
na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej w Małopolsce

Zespół Regionalnego Ośrodka  
Polityki Społecznej w Krakowie



Wprowadzenie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS) jest jednostką organizacyjną wo-
jewództwa małopolskiego, której celem jest realizacja zadań samorządu w zakresie polityki 
społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu, przeciwdziałania przemocy, a także koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z uwagi na to, że rozwój gospodarki społecznej w Małopolsce ma istotne uzasadnienie spo-
łeczne – ma sprzyjać budowaniu kapitału społecznego, wzrostowi zatrudnienia, rozwojowi 
przedsiębiorczości i dostarczać deficytowych usług społecznych dla mieszkańców gmin i po-
wiatów Małopolski, jego powodzenie wymaga systemowego wsparcia ze strony samorządu 
województwa. Poprzez wprowadzenie przez władze regionalne tematyki ekonomii społecznej 
do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego zostało ono zapewnione, co po-
twierdziło istotną funkcję tego sektora w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem oraz kreowania rozwoju przedsiębiorczości. W konsekwencji, działania Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie mają na celu włączenie ekonomii społecznej 
do narzędzi skutecznej polityki społecznej. Działania te obejmują:

diagnozowanie potrzeb i kondycji sektora ekonomii społecznej,•	
planowanie rozwoju sektora, z uwzględnieniem roli instytucji otoczenia ekonomii spo-•	
łecznej,
animowanie i koordynowanie międzysektorowej współpracy partnerskiej,•	
bezpośrednie wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez pełnienie funkcji •	
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz upowszechnianie idei ekonomii społecznej.

Zadania te w dużej mierze są realizowane w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej” (ARES), który jest realizowany na podstawie decyzji Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego. Projekt jest naturalną kontynuacją działań zapoczątkowanych przez ROPS 
w ramach PIW EQUAL – jego celem jest rozwój współpracy międzysektorowej, upowszechnianie 
wiedzy o ekonomii społecznej, profesjonalizacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie 
w tworzeniu nowych firm społecznych, głównie w formie spółdzielni socjalnych.
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Dla kreowania skutecznej polityki społecznej, wykorzystującej narzędzia ekonomii społecznej, 
konieczne jest stałe pozyskiwanie danych i informacji o aktualnej kondycji działających w Mało-
polsce firm społecznych. Służy temu system monitorowania podmiotów ekonomii społecznej 
(PES), który działa począwszy od 2010 r. System umożliwia pozyskiwanie informacji dotyczących 
m.in. realizacji przez PES celów społecznych, związanych głównie z integracją pracowników 
defawowryzowanych na rynku pracy, oraz ich działalności na rzecz społeczności lokalnych. 
Niebagatelne znaczenie ma poznanie kondycji ekonomicznej omawianych podmiotów, m.in. 
stopnia samofinansowania oraz pozyskiwania innych źródeł „utrzymania” i rozwoju. Dla orga-
nizacji wspierających PES finansowo, merytorycznie czy organizacyjnie, dane z monitoringu 
mają być, z jednej strony, źródłem informacji o obszarach wymagających wsparcia, z drugiej 
zaś o korzyściach płynących z rozwoju tego typu inicjatyw.

Aby założenia Strategii Województwa Małopolskiego w zakresie polityki społecznej zostały 
urzeczywistnione, rozpoczęto prace nad przygotowaniem Wieloletniego regionalnego planu 
działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, którego zadaniem jest skoordynowanie działań 
różnorodnych środowisk i sektorów wokół celów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej 
w Małopolsce. Do opracowania tego dokumentu, mającego status programu wojewódzkiego, 
są wykorzystywane badania własne sektora ekonomii społecznej oraz coroczne raporty z mo-
nitoringu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce.

W wykonywaniu swoich zadań ROPS współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi 
województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, sektorem 
pozarządowym, środowiskiem naukowym, biznesem oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
Partnerskie podejście do realizacji zadań w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, 
w tym ekonomii społecznej, urzeczywistnia się m.in. poprzez koordynację prac Małopolskie-
go Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Regionalnej Platformy Współpracy w sektorze 
pomocy i integracji społecznej.

W celu skoordynowania działań w obszarze ekonomii społecznej finansowanych w Małopolsce 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został opracowany regionalny system 
wsparcia ekonomii społecznej. Zakłada on podejmowanie przez poszczególne ośrodki wsparcia 
ekonomii społecznej komplementarnych względem siebie działań – to projekty realizowane 
w ramach Poddziałania 7.2.2 (Wsparcie ekonomii społecznej).

Nie bez znaczenia dla rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce jest również podejmowanie 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działań, które mają charakter bez-
pośredniego wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, obejmujących: doradztwo, 
szkolenia, usługi prawne, księgowe, marketingowe oraz przyznanie środków finansowych 
na utworzenie spółdzielni socjalnych. Ważnym elementem wsparcia jest stosowanie przez ROPS, 
jako jednej z nielicznych instytucji publicznych, klauzul społecznych w ramach prowadzonych 
postępowań przetargowych, które zwiększają szanse zdobycia zamówienia przez przedsiębior-
stwa społeczne. Bezpośrednie wsparcie świadczone w ramach projektu ARES przyczyniło się 
do znaczącego wzrostu liczby istniejących w Małopolsce spółdzielni socjalnych.
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ROPS podejmuje także działania, które mają na celu upowszechnianie wśród mieszkańców 
Małopolski informacji dotyczących ekonomii społecznej. Poprzez liczne przedsięwzięcia i akcje 
promocyjne stara się, aby idea ekonomii społecznej była im znana i kojarzyła się z konkretnymi 
firmami, produktami i usługami. Coroczne akcje promocyjno-informacyjne, takie jak: targi 
produktów ekonomii społecznej, Tydzień Ekonomii Społecznej na krakowskich uczelniach, czy 
konkurs na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, realizowane w porozumieniu 
z sygnatariuszami Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, przyczyniają się do upo-
wszechnienia ekonomii społecznej poprzez wzrost świadomości Małopolan w tym obszarze.

2.1. Monitoring podmiotów ekonomii społecznej
Celem strategicznym monitoringu, prowadzonego cyklicznie od 2010 r., jest wpisanie sys-
tematycznego zbierania danych ilościowych i jakościowych w system regionalnego progra-
mowania polityk publicznych. Dotyczy to przede wszystkim polityki rozwoju regionalnego, 
w tym w szczególności polityki społecznej i polityki rynku pracy, w odniesieniu do których 
monitoring stanowi instrument wspierający w ich kreowaniu, definiowaniu celów i priorytetów 
oraz w ocenie stopnia realizacji założonych celów.

Monitoring zapewnia empiryczne dane niezbędne do diagnozowania sektora podmiotów 
ekonomii społecznej, szczególnie pod kątem identyfikacji w jego obrębie barier i deficytów 
wymagających wsparcia publicznego. Ma to pozwolić trafniej zaprojektować odpowiednim 
instytucjom, w tym samorządowi wszystkich szczebli oraz ośrodkom wsparcia ekonomii spo-
łecznej, pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej oraz jej bieżącą modyfikację w zależności 
od potrzeb sektora ES.

Ważnym zadaniem monitoringu jest zapewnienie dostępu do kompleksowych i stale aktuali-
zowanych danych z obszaru przedsiębiorczości społecznej, gdyż wśród kluczowych kwestii 
warunkujących rozwój tego sektora jest poziom wiedzy o przedsiębiorczości społecznej 
oraz poziom akceptacji społecznej. A zatem z perspektywy podmiotów wspierających rozwój 
przedsiębiorczości społecznej, obok działań upowszechniających wiedzę o jej specyfice, 
powinny być prowadzone inicjatywy zorientowane na budowanie pozytywnego wizerunku 
PES i/lub jego poprawę wśród szeroko rozumianych interesariuszy, ale także społeczeństwa 
jako ogółu. 

Uwzględniając miejsce i rolę różnych podmiotów we wspieraniu przedsiębiorczości społecznej 
w Małopolsce, grupa odbiorców monitoringu obejmuje trzy kategorie: odbiorców kluczowych, 
podstawowych oraz uzupełniających.

Na rysunku 2.1 zaprezentowano zaproponowaną typologię odbiorców monitoringu PES.
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Rysunek 2.1.  
Typologia odbiorców monitoringu podmiotów ekonomii społecznej
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Źródło: [Monitoring 2012].

Odbiorcy monitoringu zostali pogrupowani według kryteriów funkcjonalnych, tym niemniej 
wyodrębnia się wśród nich dwóch głównych odbiorców monitoringu – samorząd wojewódz-
twa, reprezentowany głównie przez ROPS, ale także Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Departament Polityki 
Regionalnej jako Instytucję Pośredniczącą w ramach ww. programu, jak również Małopolski 
Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej. Wynika to z fundamentalnej roli, jaką instytucje te od-
grywają w województwie małopolskim w zakresie wspierania inicjatyw z szeroko rozumianej 
sfery ekonomii społecznej.

Za wyróżnieniem kluczowych odbiorców monitoringu małopolskich przedsiębiorstw społecz-
nych przemawiają następujące względy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – w obecnym układzie instytucjonal-1. 
nym na poziomie regionalnym jest to podmiot, który pełni rolę lidera działań systemo-
wych związanych z ekonomią społeczną. Inicjując proces monitorowania małopolskich 
podmiotów ekonomii społecznej, ROPS jest w naturalny sposób dysponentem informacji 
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uzyskanych dzięki niemu, a tym samym ma możliwość nadzorowania i korygowania me-
chanizmów oraz działań ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorczości społecznej.
Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej (MPRES) – jako platforma współpracy 2. 
przedstawicieli samorządu terytorialnego (zarówno na poziomie lokalnym, jak i regio-
nalnym), sektora pozarządowego, spółdzielczego, środowiska akademickiego, sektora 
prywatnej przedsiębiorczości i mediów – wykorzystuje dane z monitoringu PES do pro-
wadzonych przez siebie działań, a równocześnie, dzięki swojej konstrukcji, daje szansę 
na zwiększenie grona odbiorców tych informacji.

2.2. Wieloletni regionalny plan działań 
na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie
Ważnym zadaniem realizowanym przez ROPS w ramach projektu ARES jest opracowanie Wie-
loletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Plan ten będzie 
miał charakter dokumentu operacjonalizującego założenia Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020 w zakresie ekonomii społecznej.

Projektowany dokument opiera swoje założenia o sześć funkcji pełnionych przez podmioty 
ekonomii społecznej. Są to następujące funkcje: 

Tworzenie miejsc pracy dla osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem spo-1. 
łecznym oraz integracja społeczna i zawodowa.
Dostarczanie usług użyteczności publicznej dla społeczności lokalnych.2. 
Rozwój lokalny w oparciu o potencjał miejsca i ludzi (lokalne przewagi konkurencyjne).3. 
Wzmacnianie kapitału społecznego.4. 
Wzmacnianie postaw obywatelskich.5. 
Mobilizowanie postaw przedsiębiorczych.6. 

Jednocześnie założenia opracowywanego programu wojewódzkiego przewidują, że cel główny 
i cele szczegółowe oraz kierunki działań będą silnie powiązane z trzema pierwszymi funkcjami 
ekonomii społecznej, określanymi jako bezpośrednie (tzn. realizowanymi przez bezpośrednie 
działania podmiotów ekonomii społecznej czy szerzej – w ramach inicjatyw ES). 

Zgodnie z założeniami, regionalny plan działań na rzecz ekonomii społecznej będzie integralną 
częścią opracowywanej Strategii włączenia społecznego, która ma wskazywać kluczowe kierunki 
działań samorządu województwa w obszarze polityki społecznej w perspektywie do 2020 r. 
Dokument ten będzie także stanowić cenne źródło informacji odnośnie kierunków wsparcia dla 
nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i sposobu wydatkowania środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Małopolsce.
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Rysunek 2.2.  
Proponowana struktura celów działań Wieloletniego regionalnego planu działań 
na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji 
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie
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Źródło: Opracowanie własne ROPS.

2.3. Międzysektorowa współpraca na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie był jednym z inicjatorów podpisania w 2008 r. 
Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Od tego czasu koordynuje również jego 
działalność, dbając o stałą komunikację i organizację prac Paktu.

Pakt to dobrowolne zrzeszenie instytucji reprezentujących trzy sektory (publiczny, społeczny 
i prywatny), które zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej w Małopolsce. Było to pierwsze porozumienie tego typu w Polsce – zostało podpisane 
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przez 22 Sygnatariuszy. Proces przygotowania założeń i ram funkcjonowania Paktu trwał ponad 
rok, od początku angażując przedstawicieli zarówno władz regionalnych i samorządowych, 
jak i podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających, środowiska akademickiego 
oraz przedsiębiorców. Obecnie Pakt zrzesza 40 członków.

Głównym celem Paktu jest lobbowanie zmian prawnych, działania edukacyjne, informacyjno-
promocyjne, badawcze oraz realizacja wspólnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 
Pakt jest ponadto platformą małopolskiego środowiska ekonomii społecznej, która służy 
do wyrażania opinii, formułowania rekomendacji, wymiany informacji oraz podejmowania po-
trzebnych działań na rzecz rozwoju ES w regionie. W ramach Paktu istnieją trzy grupy robocze, 
tj. prawna, ds. monitoringu PES oraz ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie. Nowe 
grupy robocze powstają w miarę zgłaszanych propozycji/problemów ze strony Sygnatariuszy. 
W 2012 r. planuje się powołanie grupy roboczej ds. spółdzielni socjalnych oraz grupy roboczej 
ds. marketingu w firmach społecznych. W ramach dotychczasowej działalności prawnej grupy 
roboczej zostały wypracowane rekomendacje dotyczące projektu ustawy o przedsiębiorczo-
ści społecznej oraz zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, natomiast grupa robocza ds. 
monitoringu współuczestniczyła w opracowaniu koncepcji systemu cyklicznego pozyskiwania 
danych o kondycji sektora.

2.4. System wsparcia ekonomii społecznej 
w Małopolsce
System wsparcia ekonomii społecznej, bazujący na ofercie projektów konkursowych z Pod-
działania 7.2.2 PO KL oraz systemowego projektu ARES, ma na celu świadczenie indywidualnie 
dopasowanych usług, które służą skutecznemu animowaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu pod-
miotów ekonomii społecznej.

Wszystkie ww. projekty mają komplementarny w stosunku do siebie charakter, co zostało 
zapewnione poprzez uspójnienie oferty w toku negocjacji prowadzonych przez samorząd 
województwa, reprezentowany przez ROPS oraz WUP, z instytucjami aplikującymi o dofinan-
sowanie w celu stworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Proces bieżącej realizacji 
tych wszystkich projektów jest koordynowany na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu na Rzecz 
Ekonomii Społecznej.

Komplementarność projektów polega na tym, że świadczone w ich ramach usługi wspierające 
sektor ekonomii społecznej zostały wyprofilowane w sposób gwarantujący maksymalne za-
spokojenie potrzeb poszczególnych grup docelowych. Dzięki temu sektor spółdzielczy wraz 
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub odpłatną (to główne 
grupy docelowe w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL) są wspierane przez te instytucje, które 
mają największy potencjał i doświadczenie w animowaniu i rozwijaniu aktywności tego typu 
podmiotów. Jednocześnie w ramach systemu wsparcia ekonomii społecznej funkcjonują centra 
wsparcia zlokalizowane na terenie całej Małopolski, które są prowadzone przez poszczególne 
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instytucje realizujące projekty. Lokalizacja centrów nie jest przypadkowa – w każdym z pięciu 
subregionów Małopolski funkcjonują minimum dwa takie punkty, z których jeden specjalizuje 
się we wsparciu sektora spółdzielczego i NGO z działalnością gospodarczą, a drugi koncentruje 
się na pozostałych organizacjach III sektora.

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, że system wsparcia obejmuje także wypracowanie 
spójnych działań związanych z promocją ekonomii społecznej. W związku z tym kampanie 
promocyjno-informacyjne – wpływające na wzrost wiedzy oraz uświadamiające o korzyściach 
płynących z inicjatyw ekonomii społecznej – są przygotowywane i prowadzone w ramach 
jednego projektu konkursowego, tj. „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopol-
sce”. Projekt ten jest realizowany prze Partnerstwo w składzie: Związek Lustracyjny Spółdzielni 
Pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wobec perspektywy zakończenia finansowania większości projektów tworzących system 
wsparcia w I kwartale 2012 r., doświadczenia płynące z funkcjonowania systemu w latach 2009-
2011 stanowiły podstawę do zaprogramowania przez samorząd województwa wsparcia na lata 
2012-2014. Na potrzeby opracowywanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Planu działania dla Priorytetu VII PO KL na 2012 r. 
ROPS dokonał ewaluacji funkcjonowania systemu, a wnioski i rekomendacje zostały zawarte 
w Sprawozdaniu z badania opinii nt. skuteczności realizowanych interwencji służących rozwojowi 
ekonomii społecznej w Małopolsce (badanie zlecone przez Małopolskie Obserwatorium Polityki 
Społecznej w czerwcu 2011 r.) Najważniejsze zalecenia wynikające z badań przeprowadzonych 
w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)6, a dotyczące optymalnego systemu 
wsparcia, są następujące: 

System wsparcia ekonomii społecznej powinien być skoordynowany na płaszczyźnie 1. 
przepływu informacji, ale też uzgadniania zadań.
Ekonomia społeczna w Małopolsce jest wciąż w niewystarczający sposób osadzona 2. 
w szerszym systemie społeczno-instytucjonalnym. Aby to zmienić, należy dążyć przede 
wszystkim do: zawierania partnerstw lokalnych z udziałem JST, mocniejszego zaangażo-
wania klasycznych przedsiębiorców w przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej 
(m.in. w wymiarze lokalnym).
W celu podniesienia efektywności i trwałości dotacji rekomenduje się, obok dalszego ich 3. 
stosowania, przygotowywanie i szkolenie z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa poten-
cjalnych założycieli spółdzielni socjalnych oraz przekazanie im informacji o trudnościach 
związanych z tą formą działalności. Należy informować grupy inicjatywne o barierach, 
które mogą napotkać i o sposobach ich rozwiązywania (studia przypadków). Zwracano 
również uwagę na zwiększenie stopnia przewidywalności faktu dostępności środków 
na dotacje i terminowości ich przyznawania.

6 Wywiady zostały przeprowadzone w trzech grupach: 1) z koordynatorami i pracownikami merytorycznymi w projektach 
realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL, 2) z osobami zarządzającymi spółdzielniami socjalnymi, 3) z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych, które powstały w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL lub korzystały ze wsparcia 
oferowanego w tym Poddziałaniu.
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Ważnym wnioskiem, ale i wyzwaniem dla obecnego systemu wsparcia ES jest ukierun-4. 
kowanie działań na zwiększenie popytu na produkty i usługi oferowane przez podmioty 
ekonomii społecznej (m.in. poprzez wykorzystanie przez JST klauzul społecznych).

2.5. Bezpośrednie wsparcie  
dla podmiotów ekonomii społecznej
W ramach realizowanego przez ROPS do końca 2014 r. projektu systemowego „Akademia 
Rozwoju Ekonomii Społecznej” (ARES) są podejmowane następujące działania:

Animowanie powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w tym zwłaszcza spółdzielni 1. 
socjalnych oraz pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu poprzez usługi świadczone przez 
doradców Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
Organizacja szkoleń i doradztwa dla osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej 2. 
(PES) oraz nowo powstających i funkcjonujących PES (przede wszystkim: organizacji poza-
rządowych, spółdzielni, w tym socjalnych) w celu profesjonalizacji ich działań. Tematyka 
szkoleń jest bardzo różnorodna – od szkoleń dotyczących tego, jak założyć punkt przed-
szkolny czy wypromować produkt lokalny w ramach działalności PES, przez specjalistyczne 
szkolenia na temat aspektów finansowych w spółdzielniach socjalnych.
Wsparcie finansowe w postaci dotacji na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w spół-3. 
dzielniach socjalnych w wysokości do 20 tys. zł na osobę oraz wsparcie pomostowe w formie 
finansowej i usług doradczych. Wysokość przyznanej kwoty zależy od zestawienia kosztów 
potrzebnych do rozpoczęcia lub rozwoju działalności gospodarczej, spójnego z całym biz-
nesplanem, który jest podstawą do przyznania lub odmowy wsparcia finansowego. O przy-
znanie dotacji mogą ubiegać się członkowie spółdzielni już zarejestrowanych lub będących 
w trakcie rejestracji, którzy są osobami pozostającymi bez pracy (zarejestrowanymi jako 
osoby bezrobotne lub posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) oraz odby-
li cykl szkoleń i korzystali z doradztwa (przygotowujących do prowadzenia działalności go-
spodarczej w formie spółdzielni). Wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych to również 
wsparcie pomostowe, o które będą mogły wnioskować spółdzielnie socjalne. Przysługuje 
ono każdemu członkowi spółdzielni socjalnej uprawnionemu do dotacji i jest przyznawane 
w wysokości do 800 zł przez okres 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach – nawet 
do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe ma ułatwić pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszo-
nych w pierwszym okresie prowadzenia działalności. W 2011 r. przyznano 114 dotacji dla 
21 spółdzielni socjalnych, w tym 6 spółdzielni socjalnych osób prawnych. W 2012 r. i 2013 r. 
planowane jest przyznanie po 30 dotacji w każdym roku.
Organizacja usług prawnych, marketingowych, księgowych dla podmiotów ekonomii spo-4. 
łecznej, które pomagają wprowadzić ulepszenia lub rozwiązać konkretne problemy w bie-
żącym funkcjonowaniu ww. podmiotów.
Działania wspierające przedsiębiorstwa społeczne w promocji ich oferty – aby kreować po-5. 
pyt na produkty i usługi małopolskich przedsiębiorstw społecznych został przygotowany, 
corocznie uaktualniany, pierwszy w Małopolsce Katalog produktów i usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Jest on rozsyłany do urzędów administracji publicznej 
oraz największych przedsiębiorstw Małopolski. Dodatkowo, w ramach tego działania, na po-
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czątku projektu były organizowane seminaria informacyjne w powiatach, na które zapra-
szani byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek pomocy i integracji 
społecznej oraz urzędów pracy. Celem seminariów było przekazanie podstawowej wiedzy 
dotyczącej ekonomii społecznej, form organizacyjno-prawnych, dobrych praktyk oraz moż-
liwości uzyskania wsparcia finansowego i merytorycznego w sytuacji, gdyby lokalne środo-
wisko chciało zaangażować się w podejmowanie inicjatyw z zakresu ES. Obecnie wsparcie 
dla tej grupy docelowej ma charakter bardziej wyspecjalizowany – szkoleń (np. z zakresu 
stosowania klauzul społecznych), doradztwa (np. jak założyć spółdzielnię socjalną osób 
prawnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wizyt studyjnych dla decy-
dentów (w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach społecznych w Polsce).
Udzielanie zleceń podmiotom ekonomii społecznej w wyniku zastosowania klauzul spo-6. 
łecznych to dodatkowy element wsparcia, który wykracza poza zakres zdefiniowany 
w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Poddziałania 7.2.2 PO KL. Klauzule te są stoso-
wane przez ROPS w postępowaniach przetargowych, których przedmiot dotyczy usług 
cateringowych. Działanie to, z jednej strony, ma na celu udzielenie konkretnego wsparcia 
wyłonionemu w postępowaniu podmiotowi, a z drugiej – ma służyć upowszechnieniu 
tego narzędzia, które wciąż w zbyt małym stopniu jest stosowane przez sektor publiczny 
do wyłaniania wykonawców usług czy dostawców towarów.

2.6. Działania promujące ekonomię społeczną

2.6.1. Targi przedsiębiorstw społecznych
W latach 2009-2010 organizowano cykliczną imprezę plenerową Ekonomia Społeczna – Ogród 
Możliwości, w trakcie której prezentowane były produkty i usługi wytwarzane przez przedsię-
biorstwa społeczne (PS). W 2011 r. – zgodnie z założeniem, że oferta PS nie jest znana szerokim 
kręgom społeczeństwa, a klientów na produkty PS należy szukać w innych miejscach niż te, które 
są tradycyjnie kojarzone ze środowiskiem ekonomii społecznej – zorganizowano w Centrum 
Handlowym Bonarka targi pod nazwą „Market Możliwości”. Targi były okazją do zapoznania się 
z ofertą małopolskich przedsiębiorstw społecznych, porozmawiania z praktykami oraz eksper-
tami w tej dziedzinie. Na stoiskach przedsiębiorstw społecznych można było znaleźć produkty 
wytworzone przez osoby niepełnosprawne, bezdomne czy długotrwale bezrobotne, a także 
produkty lokalne z różnych zakątków Małopolski.

2.6.2. Konkurs na Małopolskiego Lidera 
Przedsiębiorczości Społecznej
W 2011 r. po raz pierwszy odbył się konkurs na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Spo-
łecznej, który ma na celu promowanie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw społecznych 
w Małopolsce, z sukcesem łączących działalność biznesową z realizacją założonych celów 
społecznych. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogły ubiegać 
się: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności 
zawodowej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie inwalidów 
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i niewidomych, spółdzielnie socjalne, spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie 
założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu 
całego zysku na cele społeczne.

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu 
na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz reprezentanci sponsorów, brała pod uwagę następujące 
kryteria:

okres działania – min. 12 miesięcy przed złożeniem aplikacji konkursowej,•	
wynik finansowy,•	
innowacyjność – w dowolnym obszarze: zarządzania, oferowanego produktu lub usługi/•	
promocji, zarządzania, wsparcia innowacyjnych pomysłów pracowników itp.,
przedsiębiorczość – koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na produkt/usługę,•	
zatrudnienie – liczba pracowników w dniu składania aplikacji, w przeliczeniu na etaty •	
(w tym z grup zagrożonych wykluczeniem),
oferta – liczba dostępnych produktów/usług.•	

W 2011 r. pierwszym laureatem zostało Stowarzyszenie Siemacha, które nagrodzono za pro-
wadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań 
wychowawczych, sportu i terapii. Główna nagroda pieniężna została ufundowana przez Bank 
Spółdzielczy w Limanowej, a nagrody dla wyróżnionych laureatów w formie doradztwa biz-
nesowego zapewniła firma PwC.

2.6.3. Tydzień Ekonomii Społecznej 
na małopolskich uczelniach
W obszarze działań informacyjnych ROPS w partnerstwie z Instytutem Socjologii UJ, Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej 
organizuje cykliczną, jesienną imprezę, której odbiorcami są studenci małopolskich uczelni 
– jako potencjalni liderzy przedsiębiorstw społecznych. Zeszłoroczna, druga edycja Tygodnia 
Ekonomii Społecznej wpisała się w szerszy kontekst, tj. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
którego celem jest ponadnarodowe wsparcie dla postaw przedsiębiorczych. 

W ramach Tygodnia ES odbyły się warsztaty dotyczące zagadnień związanych z przedsiębiorczo-
ścią społeczną i pracą w podmiotach ekonomii społecznej oraz wizyty studyjne dla studentów 
w tego typu podmiotach, debata oksfordzka o kontrowersyjnej tezie: „Ta izba twierdzi, że każde 
przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem społecznym”, a także zorganizowano dyskusyjny 
klub filmowy pod nazwą „Zrozumieć przedsiębiorstwo społeczne”. Celem wyżej wymienio-
nych przedsięwzięć było, poza przedstawieniem informacji na temat ekonomii społecznej, 
włączenie studentów w dyskusję nad możliwościami rozwoju tego typu inicjatyw. W sumie, 
we wszystkich wydarzeniach w ramach Tygodnia ES w 2011 r. udział wzięło 414 studentów, zaś 
w obu edycjach – ok. 1000 studentów.
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W obszarze działań promujących ekonomię społeczną są jeszcze planowane m.in. kampanie out-
doorowe, działania medialne i PR, działania promujące ekonomię społeczną wśród gimnazjalistów 
oraz konkursy zwiększające zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi ekonomii społecznej.

Podsumowanie
Samorząd województwa traktuje ekonomię społeczną jako ważną inwestycję społeczną, 
w wyraźny sposób uwzględniając ją w szeroko rozumianej polityce publicznej. Ekonomia 
społeczna jest postrzegana jako skuteczny instrument prowadzący do zrównoważonego 
rozwoju społeczności lokalnych. Zgromadzone w ciągu wieloletniej działalności Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie doświadczenia w obszarze ekonomii społecznej 
stanowią podstawę do kontynuacji obecnych oraz wytyczania nowych zadań. W planach jest 
m.in. podjęcie współpracy ponadnarodowej w celu wykorzystania wiedzy i rozwiązań kra-
jów, w których sektor ekonomii społecznej działa z powodzeniem. Zamierzenia te wynikają 
z przekonania, że silny i w dużej mierze samofinansujący się sektor ekonomii społecznej może 
stanowić istotne uzupełnienie sektora prywatnego oraz publicznego w zaspokajaniu potrzeb, 
zwłaszcza społeczności lokalnych.

Dla ROPS w Krakowie bliska jest zasada, że ważniejsze od hierarchicznych zależności są sieci 
partnerskiej współpracy, motywowanie do działań, a nie nakazywanie – konieczne jest poszuki-
wanie przestrzeni do wspólnego, angażującego środowisko ekonomii społecznej, definiowania 
potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. W związku z tym systemowe działania ROPS 
w Krakowie mają pomóc wykorzystać wszystkie możliwości sektora ekonomii społecznej, 
bez względu na różne uwarunkowania, w jakich działają przedsiębiorstwa społeczne – mają 
wspierać takie inicjatywy gospodarcze, których celem jest nie tylko ekonomiczny sukces, lecz 
przede wszystkim inwestycja w kapitał społeczny mieszkańców regionu.



Rozdział 3.
Działania Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie  
na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej w Małopolsce

Danuta Binek



Wprowadzenie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) to instytucja samorządowa szczebla wojewódzkiego 
utworzona w celu realizacji regionalnej polityki rynku pracy. WUP jest instytucją rynku pracy 
i wchodzi w skład publicznych służb zatrudnienia. Zadaniem WUP jest m.in. przygotowanie 
regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, inicjowanie i realizacja działań łagodzących 
problemy związane z planowanymi zwolnieniami grupowymi, realizacja zadań dotyczących 
przepływu pracowników między państwami, prowadzenie rejestru agencji szkoleniowych 
oraz agencji zatrudnienia.

Przedmiotem tego rozdziału jest zaprezentowanie miejsca i roli WUP w Krakowie w działaniach 
prowadzonych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce.

3.1. Funkcjonowanie WUP w Krakowie 
w kontekście PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni w województwie małopolskim funkcję Instytucji Wdra-
żającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania przyznanego 
Małopolsce na lata 2007-2013 wynosi 590 mln euro i ma być ona przeznaczona na działania, 
których celem jest poprawa jakości kapitału ludzkiego. WUP jest Instytucją Pośredniczącą II 
stopnia dla wszystkich działań w ramach: Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 
Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej; Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki 
oraz Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Wdrażającej należy:
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów od beneficjentów w ra-•	
mach komponentu regionalnego PO KL,
dokonywanie oceny i wyboru proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL •	
w trybie konkursowym,
zatwierdzanie listy rankingowej wniosków spełniających minimum punktowe,•	
podpisywanie umów z beneficjentami lub przyjmowanie projektów systemowych do re-•	
alizacji na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego,
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współudział w przygotowaniu Planów Działania Priorytetów regionalnych PO KL,•	
weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych oraz indywi-•	
dualnych IP2,
nadzór nad wdrażaniem (w tym m.in. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność •	
wraz z częścią sprawozdawczą) oraz kontrola projektów systemowych i indywidualnych 
Instytucji Pośredniczącej (IP),
ocena i nadzór nad wdrażaniem projektów systemowych realizowanych przez benefi-•	
cjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL,
rozliczanie umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie •	
płatności, w tym przygotowanie Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Działania 
i przekazywanie ich do IP,
monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów oraz przekazy-•	
wanie informacji w tym zakresie do IP,
prowadzenie kontroli nadzorowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli •	
do Instytucji Pośredniczącej PO KL,
prowadzenie działań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach realizowa-•	
nego priorytetu PO KL [zob. www.pokl.wup-krakow.pl].

Formułując programy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, twórcy Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki skoncentrowali się na tych podmiotach, które kreują miejsca pracy 
dla osób wykluczonych społecznie i tym samym wpisują się w realizację celów dotyczących 
wzrostu zatrudnienia i integracji społecznej. Zgodnie ze słownikiem terminologicznym Szcze-
gółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP PO KL), do kategorii podmiotów ekonomii społecznej 
zalicza się: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, 
z późn. zm.).

Podmioty wymienione w art. 3 ustawy to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 
na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Niektóre podmioty ekonomii społecznej zostały zdefiniowane jako instytucje pomocy i inte-
gracji społecznej. Są to m.in. jednostki zatrudnienia socjalnego (Centra Integracji Społecznej 
i Kluby Integracji Społecznej), organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty 
prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie 
jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Jak wynika z powyższego, PO KL definiuje ekonomię społeczną nie przez jej funkcje, a więc 
przedmiotowo, ale poprzez formy prawne, a zatem podmiotowo. Stąd też nie wszystkie typy 
podmiotów ekonomii społecznej kwalifikują się do wsparcia świadczonego w ramach PO KL. 
PO KL dzieli definicyjnie podmioty ekonomii społecznej na te o charakterze czysto integracyjnym 
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(CIS, KIS, ZAZ) i te ekonomiczne (np. spółdzielnie socjalne). Organizacje pozarządowe mogą 
w zależności od zakresu swojego działania należeć zarówno do pierwszej, jak i drugiej grupy.

3.2. Wsparcie dla podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze integracyjnym
W priorytecie VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich znajduje się Działanie 6.2 (Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia), którego celem jest promocja oraz wspieranie inicja-
tyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, budowy postaw kreatywnych, 
służących rozwojowi przedsiębiorczości, a także samozatrudnieniu. W działaniu tym przewidziano 
wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, m.in. poprzez przyznanie środ-
ków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, np. w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej 
oraz doradztwo przed podjęciem działalności i przez pierwszy rok funkcjonowania.

Jednak największe możliwości w zakresie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do ryn-
ku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwoju instytucji ekonomii 
społecznej stwarza Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. W jego ramach, a dokładniej 
w ramach Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo-
łecznej, przewidziano:

Poddziałanie 7.2.1 – wsparcie m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe dla •	
tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawo-
dowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których 
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów tera-
pii zajęciowej.
Poddziałanie 7.2.2 – wspieranie utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia ekono-•	
mii społecznej, które umożliwiają rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecz-
nej, świadczących usługi: prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, budu-
jących partnerstwa lokalne oraz promujące ekonomię społeczną.

W ramach Priorytetu VII są podejmowane działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku 
pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (w tym osobom z niepełnosprawnością, 
długotrwale bezrobotnym, imigrantom, osobom opuszczającym placówki opieki zastępczej czy 
zakłady karne, postrzeganym w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne 
jako pracownicy mniej dyspozycyjni i mobilni zawodowo) oraz rozwijania instytucji ekonomii 
społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej.

Ważnymi elementami wsparcia są;
eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych), •	
na które napotykają osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem 
społecznym,
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wy-•	
kluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez odzyskanie 
zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego,



47DZIAŁANIA WOJEWóDZKIEgO URZĘDU PRACy W KRAKOWIE  
NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE

wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu •	
do praw i usług społecznych,
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym •	
w sektorze ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdziel-
nie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), wspieranie przedsiębiorczości spo-
łecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkole-
nia oraz usługi finansowo-prawne, ale również w sposób bezpośredni – w postaci dotacji 
dla osób fizycznych bądź prawnych, które zdecydują się na założenie spółdzielni socjalnej, 
tworząc tym samym miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich poprzez system małych grantów finanso-•	
wych, za pomocą którego mogą być wspierane inicjatywy ukierunkowane na podnosze-
nie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkań-
ców oraz rozwój lokalnych inicjatyw skierowanych do osób będących w wieku aktywności 
zawodowej i doświadczających wykluczenia społecznego, z uwzględnieniem wsparcia 
towarzyszącego dla otoczenia tych osób,
zapewnienie właściwej realizacji zadań przez instytucje pomocy i integracji społecznej •	
(podnoszenie kwalifikacji ich kadr, potencjału organizacyjnego głównie poprzez szkole-
nia, kursy, upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowisku lokalnym).

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej – są 
nadzorowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przez Zespół Programów Pomocy 
i Integracji Społecznej (PIS). Zespół powstał w styczniu 2008 r., po wprowadzeniu zmian or-
ganizacyjnych w strukturze WUP, w wyniku których wyłoniły się cztery zespoły zajmujące się 
wdrażaniem poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.

Do zadań Zespołu Programów Pomocy i Integracji Społecznej należy w szczególności:
sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektów i programów,•	
sporządzanie analiz dotyczących realizowanych programów i projektów oraz ich wpływu •	
na lokalne rynki i wojewódzki rynek pracy,
badanie bieżącej efektywności nadzorowanych programów i projektów,•	
weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność,•	
opracowywanie zbiorczych wniosków o płatność w ramach wdrażanych przez WUP pro-•	
gramów i projektów, w tym współfinansowanych z EFS,
weryfikacja i analiza sprawozdań z realizacji programów i projektów, w tym współfinan-•	
sowanych z EFS.

Każdy projekt realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL ma przydzielonego „opiekuna”, 
pracownika Zespołu PIS. Opiekun projektu nadzoruje jego realizację w kontekście zgodności 
działań podejmowanych przez beneficjenta z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 
Opiekun projektu przeprowadza także konsultacje w siedzibie beneficjenta, bądź w miejscu 
faktycznej realizacji projektu.

Dnia 18 czerwca 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował konferencję pod 
nazwą „Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem, czyli ekonomia społeczna wi-
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dziana z różnych perspektyw. Możliwości finansowania inicjatyw o charakterze społecznym 
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Konferencja została objęta 
honorowym patronatem przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego – Ks. Kardynała Stanisła-
wa Dziwisza, Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Nawarę oraz Minister Rozwoju 
Regionalnego – Elżbietę Bieńkowską. Celem konferencji było przedstawienie możliwości, jakie 
niesie Priorytet VII PO KL oraz zainspirowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
z Małopolski do inicjowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania 
aktywnej integracji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wzmocnienia sektora ekonomii 
społecznej, a także inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji. Dotychczasowe wyniki 
realizacji Priorytetu VII w Małopolsce ilustrują dane znajdujące się w poniższych tabelach.

Tabela 3.1.  
Priorytet VII PO KL – liczba projektów na dzień 30 czerwca 2011 r.

Poddziałanie Projekty

7.1.1 161

7.1.2 20

7.1.3 1

7.2.1 84

7.2.2 17

7.3 141

7.4 2

RAZEM 426

Źródło: materiały własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Tabela. 3.2.  
Priorytet VII PO KL – liczba osób zaktywizowanych do 30 czerwca 2011 r.

Poddziałanie Osoby

7.1 10 661

7.2 4 142

7.3 2 132

7.4 0

RAZEM 16 935

Źródło: materiały własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wiele projektów, które zrealizowano w ramach przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej 
umożliwiło osobom wykluczonym społecznie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Mimo różnorodności form organizacyjnych ich realizatorów (od urzędów pracy po stowarzyszenia) 
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przedsięwzięcia te łączy bezpośrednie zaangażowanie na rzecz osób wykluczonych, tworzenie 
z myślą o nich miejsc prac, działania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną. Założenia 
ekonomii społecznej mogą być realizowane przez podmioty o różnej formie prawnej. 

Działanie 7.2 PO KL przewiduje wsparcie mające na celu rozwój instytucji ekonomii społecznej 
oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reali-
zowane projekty powinny przyczyniać się do osiągnięcia odpowiednich efektów określonych 
dla Priorytetu VII, w tym przede wszystkim:

zapewnienia funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną,•	
zapewnienia trwałości funkcjonowania jednostek ekonomii społecznej.•	

W ramach Działania 7.2 projekty są wyłaniane w trybie konkursowym. Projekty mogą być skła-
dane przez wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych. Do konkursów przystępują 
głównie fundacje i stowarzyszenia. W Poddziałaniu 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestnicy projektów to:

osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wyklucze-•	
niem społecznym,
otoczenie osób wykluczonych społecznie – osoby mieszkające we wspólnym gospodar-•	
stwie domowym oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

Działania w projekcie mogą obejmować: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów 
integracji społecznej (np. CIS, KIS); poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania utworzo-
nych aktywnych form integracji społecznej; kursy i szkolenia zawodowe; staże, subsydiowane 
zatrudnienie; poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe; rozwój nowych 
form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego (np. streetworkingu, coachingu); 
rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy; wsparcie 
tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, 
w tym zaburzone psychicznie; promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie dla tworzenia i funk-
cjonowania świetlic środowiskowych.

Najczęstsze problemy do rozwiązania, jakie wskazują projektodawcy w ramach tego Poddzia-
łania to:

wykluczenie zawodowe kobiet oraz problem związany z powrotem na rynek pracy po •	
okresie macierzyństwa,
wykluczenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,•	
wykluczenie społeczne i zawodowe osób powyżej 50 roku życia,•	
wykluczenie społeczne młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz przestępczością.•	

Dotychczas w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 uczestniczyło 3009 osób 
bezrobotnych, 3811 nieaktywnych zawodowo oraz 819 zatrudnionych. Wśród nich było prawie 
15% osób niepełnosprawnych oraz około 39% osób z terenów wiejskich. Poniżej przedstawiono 
krótki opis przykładowych projektów.
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Ramka 3.1.  
Opis projektu „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”

Lider projektu – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,  
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie Biura Aktywizacji 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz umieszczenie 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy. Dotychczas 
w ramach projektu wsparcie uzyskało 108 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach projektu każdy uczestnik korzysta 
ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego oraz trenera pracy, co w efekcie skutkuje zwiększeniem wiary we własne możliwości, 
nabyciem umiejętności praktycznych, koniecznych w pracy zawodowej oraz przyczynia się do określenia ścieżki rozwoju zawodowego.

Ramka 3.2.  
Opis projektu „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”

Lider projektu – Fundacja Wspólnota Nadziei w Krakowie

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób z autyzmem poprzez organizację kompleksowego systemu wsparcia, 
takiego jak: doskonalenie doradztwa i poradnictwa zawodowego, wdrożenie modelu jobcoachingu (wypracowanego w ramach IW 
EQUAL), zdobycie i podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz podstawowych umiejętności praktycznych uczestników 
m.in. podczas staży zorganizowanych u małopolskich pracodawców. Projekt zakłada również wsparcie dla kobiet – matek/opiekunek, 
na których spoczywa obowiązek opieki nad osobą z autyzmem.

W przypadku Poddziałania 7.2.2 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, województwo małopolskie zostało umownie podzielone na 5 
subregionów, tj.: 

tarnowski – obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski i bo-•	
cheński,
sądecki – obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski,•	
subregion południowy – obejmujący powiaty: nowotarski, tatrzański i suski,•	
subregion krakowski – obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, my-•	
ślenicki, proszowicki i miechowski,
subregion zachodni – obejmujący powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski i wadowicki.•	

Na terenie każdego subregionu utworzono punkt wsparcia ekonomii społecznej. Uczestnikami 
projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 są:

podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewido-•	
mych, organizacje pozarządowe, kościele osoby prawne, spółdzielnie socjalne, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Kluby Inte-
gracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej),
instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,•	
osoby fizyczne.•	
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Działania w projektach obejmują:
wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecz-•	
nej, zapewniających usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne 
i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa); szkolenia z zakresu prowa-
dzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi wspierające rozwój partnerstwa 
lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. budowę sieci współpracy lokalnych podmio-
tów); promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
wsparcie dla osób fizycznych i osób prawnych w postaci: szkoleń, doradztwa i przyzna-•	
nia środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej 
oraz wsparcie pomostowe7,
poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii •	
społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

Najczęściej wskazywane przez Projektodawców w ramach Poddziałania 7.2.2 problemy do roz-
wiązania to:

słabość sektora ekonomii społecznej,•	
niska wiedza na temat sektora ekonomii społecznej.•	

Jeżeli chodzi o strukturę beneficjentów ostatecznych, to do tej pory w projektach realizowanych 
w ramach Poddziałania 7.2.2 uczestniczyło 529 osób bezrobotnych, 898 nieaktywnych zawodo-
wo oraz 1940 zatrudnionych. Wśród uczestników było ponad 4% osób z niepełnosprawnością 
oraz prawie 40% mieszkańców terenów wiejskich.

Poniżej przedstawiono krótki opis przykładowych projektów realizowanych w ramach Pod-
działania 7.2.2.

Ramka 3.3.  
Opis projektu „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”

Lider projektu: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez:
wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,•	
 zwiększenie umiejętności w zakresie poprawnego prowadzenia księgowości,•	
wzrost zaangażowania partnerów lokalnych w środowiskach wiejskich we wsparciu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.•	

Grupę docelową stanowi 110 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 40% z terenów wiejskich. W ramach projektu działa Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny oraz Uniwersytet Przedsiębiorczości Społecznej.

7 Na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej przyznawano w formie dotacji 20 tys. zł na osobę. Fi-
nansowe wsparcie pomostowe jest wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obo-
wiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
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Ramka 3.4.  
Opis projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”

Lider projektu: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie

Cel projektu: Wzmocnienie i rozwój sektora ES przez stworzenie i działalność profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie 
przyjaznego otoczenia dla PES i budowanie świadomości społecznej.

Grupę docelową stanowi 485 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie Małopolski, 45 podmiotów ekonomii 
społecznej, 65 instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu utworzono: 

Centrum Spółdzielcze – wspierające osoby planujące prowadzić spółdzielnię socjalną.•	
Centrum Przedsiębiorczości Społecznej – wspierające osoby planujące prowadzić i rozwijać organizacje pozarządowe, prowadzące •	
działalność gospodarczą.
Punkty Wsparcia – oferujące doradztwo i szkolenia dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.•	

3.3. Pozostałe działania  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
w obszarze ekonomii społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest nie tylko dysponentem środków unijnych, ale również 
ich beneficjentem. Od kilku lat prowadzi aktywną działalność w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Obecnie realizuje siedem nowatorskich projektów nakierowanych m.in. na wspieranie osób 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych itp. 

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej była realizacja projektu 
pt. „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, współfinanso-
wanego z funduszy unijnych w ramach PIW EQUAL. Celem projektu – realizowanego w latach 
2005-2008 – było wypracowanie modelowych form zatrudnienia socjalnego i wspierane-
go dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, będących klientami pomocy 
społecznej, w oparciu o możliwości lokalnego rynku pracy. Administratorem projektu był 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a WUP – jednym z ośmiu polskich part-
nerów (w projekcie uczestniczyło także dwóch partnerów zagranicznych: z Belgii i z Wielkiej 
Brytanii). Zgodnie z założeniami, jednym z rezultatów projektu było wykorzystanie ekonomii 
społecznej do integracji społecznej i aktywizacji lokalnych społeczności. Utworzono trzy Centra 
Szkoleniowo-Doradcze (CSD) wraz z przedsiębiorstwami społecznymi, stworzono modele: 
trenera zatrudnienia wspieranego (WUP Kraków) [Binek 2010] oraz menedżera społecznego 
(MARR). W ramach projektu starano się także zaangażować pracodawców w inicjatywy z ob-
szaru ekonomii społecznej i w tym celu powołano przy Małopolskim Związku Pracodawców 
– Społeczną Radę Biznesu. Pobudzenie dyskusji na temat kształtu ekonomii społecznej było 
zadaniem powołanego w ramach projektu Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecz-
nej, który z roku na rok zwiększa liczbę sygnatariuszy. W projekcie przeprowadzono również 
kilka badań, za które odpowiadał jeden z partnerów – Uniwersytet Jagielloński. W ich ramach 
m.in. zidentyfikowano i zweryfikowano narzędzia stosowane w Polsce i w krajach partnerskich 
do pomiaru społecznego oddziaływania przedsiębiorstw społecznych. Poniżej przedstawiono 
kilka kluczowych efektów realizowanego projektu:
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przeszkolono 14 trenerów zatrudnienia wspieranego, z czego zatrudniono 6 trenerów •	
oraz 3 menedżerów społecznych,
utworzono 3 Centra Szkoleniowo-Doradcze wraz przedsiębiorstwami społecznymi, •	
54 osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy,•	
62 beneficjentów pracowało w przedsiębiorstwie społecznym,•	
146 osób skorzystało z różnych form wsparcia w CSD,•	
5 osób rozpoczęło działalność gospodarczą,•	
powstała Spółdzielnia Socjalna „Viktoria”.•	

W latach 2008-2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie był liderem projektu „ABC Gospo-
darki Społecznej”, realizowanego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kluczach oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania 
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” w Nowym Sączu. Głównym celem projektu 
była aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności z wejściem bądź powrotem 
na rynek pracy, a także wsparcie dla powstawania i rozwoju podmiotów aktywizacji społecz-
nej i zawodowej w Małopolsce. Projekt był adresowany do dwóch grup odbiorców. Pierwszą 
stanowiły osoby mające problemy z wejściem bądź powrotem na rynek pracy spowodowane 
głównie trudnościami z pogodzeniem życia osobistego z zawodowym. Drugą – pracownicy 
instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, partnerzy społeczni i gospodarczy, przy-
gotowani do działań aktywizacyjnych.

Działaniami projektu objęto 1320 osób (większość z nich stanowiły kobiety). Utworzono dwa 
Inkubatory Ekonomii Społecznej w Kluczach oraz w Nowym Sączu (z filią w Piwnicznej-Zdroju). 
W ich ramach udało się powołać do życia trzy spółdzielnie socjalne: „OPOKĘ” w Kluczach, 
„Zdrojowiankę” w Piwnicznej-Zdroju i „NOVĄ” w Łososinie Dolnej oraz dwa stowarzyszenia: 
„Klucz” oddział w Pałecznicy i „Aktywne wsparcie” w Nowym Sączu. „OPOKA” to pierwsza 
w Polsce spółdzielnia socjalna założona przez dwa podmioty prawne, zaś „Zdrojowianka” – 
pierwsza w powiecie nowosądeckim spółdzielnia założona przez pięć osób bezrobotnych 
oraz jedną pracującą. „OPOKĘ” odwiedziło już ponad 800 osób, które są zainteresowane tego 
rodzaju działalnością, a telewizje z Katowic, Krakowa i Lublina nakręciły o niej filmy. Wszystkie 
powstałe w ramach projektu spółdzielnie socjalne działają w branży gastronomicznej, poza 
tym zajmują się opieką nad osobami starszymi oraz usługami porządkowymi. Pracownikami 
spółdzielni są osoby wywodzące się z grup marginalizowanych na rynku pracy, w przypadku 
„OPOKI” są to najczęściej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Z usług ekspertów działających w ramach Inkubatorów Ekonomii Społecznej skorzystało ponad 
200 osób. W szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej oraz zakładania i prowadzenia przed-
siębiorstw społecznych uczestniczyły 242 osoby. Prawie 500 osób wzięło udział w spotkaniach 
informacyjno-promocyjnych.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” oraz Stowarzyszenie „KLUCZ” oddział w Pałecznicy – oprócz 
swoich podstawowych zadań, np. w przypadku „OPOKI” działalności w branży gastronomicznej 
– prowadzą także działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką dla osób planujących założenie 
podmiotów z obszaru ekonomii społecznej oraz nowo utworzonych przedsiębiorstw społecz-
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nych. Spółdzielnia „OPOKA” od września 2010 r. prowadzi Punkt Wsparcia ES w Olkuszu, w ramach 
którego dyżury pełnią eksperci oraz pracownicy spółdzielni. Punkt Wsparcia ES jest współfi-
nansowany ze środków projektu „Infrastruktura Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (z Priorytetu VII PO KL). Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” 
zamierza także utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

W listopadzie 2010 r. – z okazji rocznicy działalności spółdzielni „OPOKA” – zorganizowano 
w Kluczach konferencję pod nazwą „Promocja nowych rozwiązań w zakresie spółdzielczości 
socjalnej na obszarach wiejskich”. Natomiast w grudniu 2010 r. w Willi Decjusza w Krakowie miała 
miejsce konferencja podsumowująca projekt „ABC Gospodarki społecznej” pt. „Przedsiębiorczość 
społeczna a rozwój lokalny”. W jej ramach zorganizowano dwa panele dyskusyjne: „Podmioty 
gospodarki społecznej jako lokalni przedsiębiorcy, partnerzy dla samorządu lokalnego i reali-
zatorzy usług na rzecz społeczności” oraz „Przedsiębiorstwa społeczne i ich rola w aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy”.

Na szczególne podkreślenie zasługują rezultaty aktywizacji zawodowej uczestników projektu. 
Do tego celu jest wykorzystywana metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego – jest 
to kompleksowa propozycja nowego w polskich warunkach podejścia do pracy z osobami 
długotrwale bezrobotnymi, u których bariery psychiczne oraz nieprzystające do współczesnych 
realiów kwalifikacje powodują brak motywacji do podejmowania działań związanych z poszu-
kiwaniem zatrudnienia. Jej innowacyjność i oryginalność polega na zastosowaniu coachingu 
do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na koniec 
projektu uzyskano następujące rezultaty: 13 trenerów zatrudnienia wspieranego pracowało 
z blisko 400 klientami. Prawie wszyscy zakończyli udział w projekcie i powrócili na rynek pracy, 
z czego m.in.: 7 osób założyło własne firmy, 110 podjęło pracę, 48 osób odbywa staż, 9 osób 
pracuje w charakterze wolontariusza, 183 osoby odbyły szkolenia zawodowe, 4 uczestników 
podjęło dalszą naukę, a kilkunastu uczestniczyło w indywidualnych planach zatrudnienia w CIS. 
Kilkunastu klientów ukończyło także – opracowany w ramach projektu – Program Wsparcia dla 
Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przygotowano publikacje na temat pracy trenera zatrud-
nienia wspieranego z kobietami oraz osobami z niepełnosprawnością.

Warto podkreślić, że projekt „ABC Gospodarki Społecznej” został wyróżniony w IV edycji konkursu 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – „Dobre praktyki EFS”. Znalazł się w gronie 16 projektów, 
które zostały uhonorowane tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”. 

Od lipca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt innowacyjno-upow-
szechniający pod nazwą. „Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej”. Jego celem jest 
wyposażenie pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej 
w nowe skuteczne narzędzie do aktywizacji zawodowej osób pozostających poza rynkiem 
pracy – chodzi o metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW). Metoda ta jest upo-
wszechniana w 100 małopolskich instytucjach. W tym celu zorganizowano do tej pory 6 spotkań, 
w których uczestniczyło około 200 osób. Obok pracowników publicznych służb zatrudnienia 
oraz ośrodków pomocy społecznej w spotkaniach uczestniczyli liczni przedstawiciele funda-
cji, stowarzyszeń, klubów integracji społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. 
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Kolejnym krokiem jest włączenie metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego do praktyki 
25 instytucji poprzez przeszkolenie ich 100 kluczowych pracowników. Program modułowego 
szkolenia obejmuje m.in. tematykę ekonomii społecznej. Po zakończeniu szkolenia 70 osób 
będzie przez pół roku pilotażowo wdrażać metodę trenera zatrudnienia wspieranego. Szacuje 
się, że obejmą oni swoim wsparciem około 800 osób, z których 550 zostanie wprowadzonych 
na rynek pracy. Przez cały czas osobom wdrażającym metodę trenera zatrudnienia wspieranego 
będzie udzielane indywidualne i grupowe wsparcie coachingowe oraz superwizyjne.

Warto podkreślić, że trener zatrudnienia wspieranego może świadczyć swoje usługi w insty-
tucjach rynku pracy, szczególnie urzędach pracy, ale także w instytucjach pomocy i integracji 
społecznej, tzn. w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych zajmujących 
się wsparciem dla osób pozostających poza rynkiem pracy czy innych instytucjach odpowie-
dzialnych za planowanie kariery zawodowej, doradztwo i przygotowanie do poszukiwania pracy. 
Korzyść płynąca z zastosowania prezentowanej metody to przede wszystkim diametralna zmiana 
sytuacji osób bezrobotnych, wyrwanie ich z „zaklętego kręgu” braku pracy, ubóstwa i bierności 
poprzez podniesienie kwalifikacji, zmianę postaw oraz możliwości szkolenia i zatrudnienia 
w miejscu pracy połączonego ze wsparciem trenera oraz monitoringiem postępów. 

Problematyka ekonomii społecznej i jej roli w aktywizowaniu osób z grup defaworyzowanych 
na rynku pracy jest także obecna w polsko-słowackim projekcie pod nazwą „Partnerstwo 
na transgranicznym rynku pracy”, w którym WUP pełni rolę Partnera Wiodącego. Pozostali 
partnerzy to: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Urząd Pracy, Spraw 
Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni w Republice Słowacji. W ramach projektu zostanie m.in. 
przeprowadzona analiza sektora ekonomii społecznej w aspekcie liczby inicjatyw w stosunku 
do realnego zapotrzebowania, specyfiki działalności, źródeł finansowania. Ponadto, zgodnie 
z założeniami, zostaną przedstawione potencjalne kierunki rozwoju tego sektora w regionie 
przygranicznym.

Podsumowanie
Ekonomia społeczna, w szerokim rozumieniu, jest obecna w wielu dokumentach strategicznych 
i programach operacyjnych obecnego okresu programowania. W dokumentach strategicznych 
sprzed 2007 r. pojawiała się ona głównie w kontekście organizacji pozarządowych, które trakto-
wano jako potencjalnych projektodawców, ewentualnie w działaniach skierowanych na rozwój 
trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego. Jak potwierdzają jednak analizy dotyczące 
wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006, niewiele podmiotów ekonomii 
społecznej wzięło udział w konkursach grantowych, jeszcze mniej uzyskało w efekcie końcowym 
finansowanie na realizację zaplanowanych projektów, natomiast te, które go uzyskały miały 
ogromne problemy z ich wykorzystaniem, a następnie rozliczeniem.

Obecny okres programowania przyniósł w tej dziedzinie zasadniczą jakościową zmianę. 
W dokumentach okresu programowania 2007-2013 ekonomia społeczna pojawia się nie tylko 
poprzez obecność jej podmiotów jako projektodawców lub beneficjentów ostatecznych po-
szczególnych działań, ale już „z nazwy” (w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki). Z analizy 
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PO KL wynika, że w ciągu 1 roku w każdym regionie kraju na działania w sektorze ekonomii 
społecznej przeznaczono przeciętnie ok. 150 mln zł. W ramach programu przewidziano osobne 
działania ukierunkowane na wsparcie instytucji ekonomii społecznej. Dało to wyraźny sygnał, że 
uzyskała ona w Polsce uznanie jako skuteczny instrument realizacji celów społecznej i zawodowej 
reintegracji, rozwoju lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości, polityki włączenia społecznego. 
Wynika to również z wagi tego sektora na szczeblu europejskim.

Na podstawie dotychczasowych analiz można stwierdzić, że podmioty ekonomii społecznej 
w Małopolsce zdobywają fundusze na swoją działalność korzystając głównie z dotacji budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, dotacji z funduszu celowego, środków z funduszy unijnych 
oraz dotacji z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Jeżeli chodzi o aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, to zdecydowanie 
najczęściej pozyskują je podmioty działające na terenie Krakowa. Aktywność podmiotów działa-
jących na obszarach wiejskich oraz w małych miasteczkach jest mała. Może to świadczyć o braku 
wiedzy na temat możliwości finansowania działalności w ramach PO KL, jak również o braku 
praktycznych umiejętności aplikowania o środki i realizacji projektów [Miżejewski 2009].

W ramach projektu partnerskiego „ABC Gospodarki Społecznej” realizowanego przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie udało się osiągnąć wymierne efekty, ale – zwłaszcza w pierw-
szym okresie współpracy – nie obyło się bez trudności. Niestety, zbudowanie partnerstwa 
w celu podejmowania wspólnych zadań jest bardzo trudne, szczególnie, gdy partnerami są 
organizacje pozarządowe oraz administracja samorządowa. Główną przyczyną tych trud-
ności jest powszechny brak tradycji wspólnych działań w oparciu o nieformalne powiązania 
pomiędzy różnymi podmiotami. Wynika to m.in. z niskiego poziomu zaufania społecznego. 
Mimo to partnerstwo zapewnia zwiększony potencjał możliwości do działania – do wspól-
nego przedsięwzięcia partnerzy wnoszą bowiem te elementy swoich zasobów kadrowych, 
majątkowych, informacyjnych, jakich nie posiada druga strona lub posiada je w ograniczonym 
zakresie. Aby uniknąć potencjalnych nietrafionych i nieskutecznych partnerstw, należy dobierać 
partnerów bardzo ostrożnie – na podstawie rekomendacji, opinii autorytetów, wypracowanej 
marki na rynku.

Rozwój ekonomii społecznej, mimo że bezpośrednio dotyczy osób w trudnej sytuacji na rynku 
pracy, dokonuje się najczęściej i będzie się dokonywać w przyszłości głównie dzięki ponad-
standardowemu zaangażowaniu się w tę ideę liderów lokalnych czy liderów środowiskowych. 
Jak wynika z doświadczeń projektów realizowanych do tej pory przez WUP, główny nacisk 
przy propagowaniu idei ekonomii społecznej w pierwszym rzędzie powinien być skierowany 
właśnie do lokalnych liderów. Dzięki nim udało się doprowadzić do utworzenia spółdzielni 
socjalnych: „Viktoria” w Mogilanach („Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych 
form zatrudnienia”), „Opoka” w Kluczach oraz „Zdrojowianka” w Piwnicznej-Zdroju („ABC 
Gospodarki Społecznej”). 

W przypadku inicjatyw społecznych niezmiernie ważne jest także wsparcie władz samorządo-
wych. Spółdzielnia socjalna „Opoka” w Kluczach została założona przez dwa stowarzyszenia, przy 
dużej pomocy władz samorządowych. Warto jednak dodać, że stowarzyszenia te od dłuższego 
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czasu prowadzą już działalność na terenie powiatu olkuskiego. Są to podmioty bardzo dobrze 
znane samorządom oraz posiadające zaplecze techniczne i merytoryczne do prowadzenia 
tego typu działalności. Stowarzyszenia te mają również doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi. Posiadają one swego rodzaju markę i cieszą się dużym zaufaniem ze strony 
lokalnego społeczeństwa. Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znacznym stopniu ułatwił 
rozpoczęcie działalności była możliwość ubiegania się o dotacje z projektów systemowych, 
urzędu pracy (na zatrudnienie osób wykluczonych) oraz dla nowych członków spółdzielni. 
Ponadto na początku swojej działalności spółdzielnia mogła korzystać z zaplecza Inkubatora 
Ekonomii Społecznej w Kluczach, który został założony w ramach projektu „ABC Gospodarki 
Społecznej”. Dla spółdzielni oznaczało to możliwość bezpłatnego użytkowania lokalu, ko-
rzystania z obsługi biurowej i księgowej oraz doradztwa prawnego i marketingowego. Było 
to bardzo pomocne na początku prowadzenia działalności, ponieważ pracownicy nie mieli 
doświadczenia w tych dziedzinach [WUP 2010].

W przypadku gmin, na terenie których realizowano opisywane projekty, problemem był niski 
poziom aktywności społecznej mieszkańców i słaby rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jeżeli chcemy, aby koncept „ekonomii społecznej” 
przedarł się do świadomości samorządowców i uzyskał ich poparcie, to należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na wypracowanie przekonującej i racjonalnej argumentacji. Przedsięwzięcia 
ekonomii społecznej muszą być definiowane przez pryzmat konkretnego efektu, a nie poprzez 
wyrafinowane akademicko-urzędnicze dyskusje. Projekty przygotowane z zamiarem uzyskania 
wsparcia ze strony władz lokalnych powinny być prezentowane jako konkretne przedsięwzięcia, 
które realizują określone cele, a nie jako wydumana ideologia, oderwana czasami od realnych 
potrzeb społeczności lokalnych i uwarunkowań otoczenia. 



Rozdział 4.
Wsparcie rozwoju spółdzielni 
socjalnych

Joanna Brzozowska



Wprowadzenie 
Spółdzielnia socjalna – jako instrument społecznej i zawodowej reintegracji – po raz pierwszy 
weszła do polskiego prawodawstwa w kwietniu 2004 r., kiedy została uchwalona ustawa o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001). Wprowadziła 
ona nowe zapisy do ustawy Prawo Spółdzielcze (Dział V), które dały możliwość powoływania 
spółdzielni socjalnych. Uchwalenie ustawy o spółdzielniach socjalnych w kwietniu 2006 r., 
a następnie dokonanie jej nowelizacji w maju 2009 r. dało wyraźny impuls do tworzenia tego 
typu podmiotów. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych8 bardzo jasno stwierdza, iż 
„przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków” (art. 2 pkt 1, Dz.U. z 2006 r., Nr 94 , poz. 651, s. 1). 

Rzeczywistość zweryfikowała zapisy ustawy o spółdzielniach socjalnych i po przeszło 3 latach 
została ona znowelizowana w maju 2009 r. Wprowadzono dalsze przywileje, ale również kolejne 
wymogi w odniesieniu do grup osób lub instytucji chcących założyć taką spółdzielnię. 

Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 400 spółdzielni socjalnych. Z pewnością jest 
to liczba niewielka, jeśli porównamy ją chociażby ze statystykami dotyczącymi spółdzielni 
socjalnych we Włoszech – dane z 2009 r. mówią o ponad 7300 spółdzielni socjalnych [Pastorelli 
2009], przy czym należy zwrócić uwagę, że zaczęły one tam powstawać na początku lat 70. XX w. 
Na gruncie polskim najwięcej spółdzielni powstało w województwach: śląskim, wielkopolskim 
i mazowieckim, najmniej natomiast w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i opolskim. 
Najczęściej prowadzą one działalność usługową (np. usługi porządkowe, cateringowe, opie-
kuńcze), czasami handlową (np. sklepy z używaną odzieżą), stosunkowo rzadko produkcyjną 
(np. ekologiczne produkty rolne). Zdecydowanie jednak brakuje gruntownej analizy tego 
sektora w zakresie obszaru prowadzonej działalności.

8 Ustawa ta wykreśliła z Ustawy Prawo Spółdzielcze rozdział dotyczący spółdzielni socjalnych, wprowadzony tam ustawą 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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4.1. Systemowe wsparcie 
dla spółdzielni socjalnych

Wsparcie dla osób tworzących spółdzielnię socjalną zostało przewidziane już w zapisach 
wspomnianej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wtedy osoby bezro-
botne mogły się starać o wsparcie ze środków publicznych w wysokości do 300% przeciętnego 
wynagrodzenia na założenie spółdzielni socjalnej lub do 200% przeciętnego wynagrodzenia 
na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej.

Stopniowo instrumenty dotyczące wsparcia tworzenia spółdzielni z Funduszu Pracy ulegały 
zmianie i aktualnie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy9 mogą się starać o dotację 
na rozpoczęcie działalności w wysokości 4–krotności przeciętnego wynagrodzenia10. Dla osób 
niepełnosprawnych przewidziano wsparcie w wysokości nawet do 15–krotności przeciętnego 
krajowego wynagrodzenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni so-
cjalnej. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), jednak dystrybucja następuje poprzez Urzędy Pracy. Niestety ze względu na kondy-
cję finansową PFRON rzadko zdarzają się przypadki, aby ta kwota była wypłacona w pełnej 
wysokości. Z reguły jest zrównywana z dotacją dla osoby bezrobotnej. Jedną z zasadniczych 
przeszkód w pozyskaniu ww. środków jest forma zabezpieczenia ich zwrotu. Mimo że rozpo-
rządzenie przewiduje różne możliwości, jak choćby akt notarialny o poddaniu się egzekucji 
przez dłużnika, zastaw na prawach lub rzeczach, czy też gwarancję bankową [Rozporządzenie 
2010], Urzędy Pracy stosują z reguły formę poręczenia, która jest dla nich zdecydowanie najbez-
pieczniejsza. Bardzo długo była to bariera „nie do przejścia” dla wielu zainteresowanych grup. 
Jednak w 2009 r. powstał Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, który udziela poręczeń 
podmiotom zakładanym przy udziale środków z Funduszu Pracy (zob. www.mfes.pl).

Oprócz wsparcia na etapie tworzenia spółdzielni, podmiot już zarejestrowany ma możliwość 
uzyskania zwrotu składek płaconych na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionych członków. 
Wysokość tej refundacji również ulegała zmianom i aktualnie wynosi ona 100% kwoty przez 
pierwsze 24 miesiące zatrudnienia członka spółdzielni, a przez kolejne 12 miesięcy – 50%.

Rejestracja spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest zwolniona z opłat. No-
welizacja ustawy z maja 2009 r. wprowadziła również zwolnienie z opłaty za wszelkie zmiany 
w rejestrze. 

Wspomniana nowelizacja określiła również inne instrumenty wsparcia, z jakich spółdzielnie 
socjalne mogą korzystać. Należą do nich: dotacje, poręczenia, pożyczki, usługi lub doradztwo 
prawne, ekonomiczne, marketingowe, finansowe i księgowe, lub też refundacja kosztów 
lustracji. Co niezwykle istotne, pomoc ta została określona jako pomoc publiczna de minimis, 
a więc może być udzielana bez ograniczeń, pod warunkiem, że w przeciągu 3 lat nie przekroczy 

9 Muszą to być jednak osoby zarejestrowane jako „bezrobotne” a nie „poszukujące pracy”. 

10 W przypadku osób przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej dotacja wynosi 3–krotność średniego krajowego 
wynagrodzenia.
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wartości 200 tysięcy euro. Ważnym jej aspektem jest fakt, że nie wymaga wkładu własnego 
przedsiębiorcy, a więc może być sfinansowania w 100%.

Środki z Funduszu Pracy to jednak nie jedyne źródło wsparcia spółdzielni socjalnych. Od 2005 r. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) realizowało programy wsparcia dla tego rodzaju 
podmiotów. W 2004 r. ogłoszono program wsparcia spółdzielczości socjalnej, który zakładał 
m.in. tworzenie regionalnych Funduszy Ekonomii Społecznej. W kolejnych latach corocznie 
wyłaniano instytucje prowadzące Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (OWSS). Ze środków 
MPiPS realizowano usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla grup inicjatywnych, jak i już 
istniejących spółdzielni socjalnych, ale również istniała możliwość dofinansowania ich działal-
ności poprzez dotacje. O dotacje mogły się starać zarówno grupy inicjatywne – a wtedy środki 
te służyły powstaniu nowych podmiotów, ale także istniejące spółdzielnie socjalne, które dzięki 
tego rodzaju wsparciu mogły rozwinąć swoją działalność. OWSS udzielały również bardzo nisko 
oprocentowanych pożyczek, np. na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach 
zatrudnienia wspieranego, jak również pożyczek na zakup sprzętu w ramach wygranego zamó-
wienia publicznego. Aktualnie Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych funkcjonują w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a dotacje przez nie przyznawane 
mogą być przeznaczone na realizację projektów w sferze działalności pożytku publicznego.

Powyższe przywileje w postaci możliwości uzyskania dotacji, refundacji kosztów czy uzyskania 
tanich pożyczek mają również swoje konsekwencje po stronie zobowiązań lub też ograniczeń. 
Należy do nich przede wszystkim brak możliwości swobodnego dysponowania nadwyżką bilan-
sową, której członkowie spółdzielni nie mogą podzielić między siebie i wypłacić w formie dywi-
dendy. Może ona zostać przeznaczona jedynie na trzy cele: 1) przekazana na fundusz zasobowy 
(nie mniej niż 40%), 2) przeznaczona na cele społecznej i zawodowej reintegracji (nie mniej niż 
40%) oraz 3) na fundusz inwestycyjny. Spółdzielnia socjalna nie może się również przekształcić 
w inną formę prawną. Próba podjęcia takich działań oznaczałaby konieczność poddania się 
najpierw procesowi likwidacji. Może się ona podzielić, ale tylko na spółdzielnie socjalne, jak 
również może się połączyć z inną spółdzielnią socjalną. Członkowie spółdzielni, którzy skorzystali 
ze środków publicznych na jej założenie, w procesie likwidacji mogą podzielić między siebie 
jedynie 20% majątku spółdzielni, a reszta jest przekazywana na Fundusz Pracy.

4.2. Spółdzielnie socjalne w Małopolsce

W województwie małopolskim jest aktualnie zarejestrowanych 36 spółdzielni socjalnych (z 408 
podmiotów w całym kraju), z czego ponad 70% ma swoją główną siedzibę w Krakowie (26 
podmiotów)11. Kilkanaście z nich to efekt dwóch edycji konkursu dotacyjnego na rozpoczęcie 
działalności w tej właśnie formie, ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Łącznie w dwóch konkursach 
promesę na otrzymanie środków „na start” uzyskało 21 podmiotów12.

11 Analiza własna na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 20 grudnia 2011 r.

12 Ostateczna umowa jest podpisywana po uzyskaniu przez spółdzielnię osobowości prawnej w związku z wpisem do KRS.
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Spółdzielnie socjalne powstają w Małopolsce od momentu pojawienia się takiej możliwości 
na gruncie polskiego prawa. Pierwsze podmioty zostały zarejestrowane już w 2005 r. W ramach 
wspomnianego powyżej programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie spół-
dzielczości socjalnej”, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prowadził najpierw Małopolski 
Fundusz Ekonomii Społecznej, a następnie Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych. Spółdziel-
nie korzystały zarówno ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, jak również aplikowały o środki 
finansowe na rozwój swojej działalności.

Jednym z największych impulsów do tworzenia nowych podmiotów jest obecnie, i należy się 
spodziewać, że w najbliższej przyszłości nadal tak będzie, możliwość przyznawania dotacji 
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie 
instytucji ekonomii społecznej). Dotacje udzielane w ramach PO KL różnią się od dotychcza-
sowych źródeł finansowania dwoma zasadniczymi aspektami, niezwykle istotnymi z punktu 
widzenia motywacji do tworzenia nowych podmiotów. Po pierwsze, są to większe środki  
(tj. 20 tysięcy zł na jedną osobę oraz wsparcie pomostowe świadczone przez okres od 6 do 12 mie-
sięcy działalności spółdzielni), a jednocześnie są one obudowane szerokim systemem wsparcia 
szkoleniowo-doradczego (obowiązkowy cykl szkoleniowo-doradczy na etapie tworzenia 
oraz doradztwo lub szkolenia świadczone w ramach wsparcia pomostowego). Po drugie, po 
raz pierwszy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej 
mogą również otrzymać osoby prawne, które zdecydują się powołać taki podmiot i zatrudnić 
w nim osoby pochodzące z grupy docelowej ustawy o spółdzielniach socjalnych13, a jedno-
cześnie gdzie indziej niezatrudnione.

Aktualnie w Małopolsce jedynie projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Krakowie ma możliwość przyznawania tego rodzaju wsparcia. W roku bieżącym (tj. 2012) 
natomiast zostanie wyłoniony kolejny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który również 
będzie miał możliwość, a nawet obowiązek świadczyć tego rodzaju wsparcie finansowe.

4.3. Wsparcie spółdzielni socjalnych 
w ramach Priorytetu VII PO KL
Spółdzielnie socjalne są wymienione wprost w dokumentacji PO KL jako podmiot ekonomii 
społecznej. Osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej mogą uzyskać wsparcie 
w postaci doradztwa oraz szkoleń, które wprowadzają w tę tematykę. Grupy inicjatywne mogą 
skorzystać ze szczegółowych szkoleń na temat zakładania spółdzielni socjalnej oraz mogą 
pozyskać dotację na rozpoczęcie działalności w takiej formie. Absolutnym novum jest fakt, 
że po raz pierwszy z takiej dotacji mogą skorzystać osoby prawne zakładające spółdzielnię, 
a w takim wypadku dotacja przyznawana jest na każdą osobę zatrudnioną, a pochodzącą 
z grupy docelowej ustawy o spółdzielniach socjalnych.

13 grupa docelowa ustawy o spółdzielniach socjalnych to: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, osoby niepełnosprawne oraz osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
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Po zarejestrowaniu spółdzielnia może się ubiegać o wsparcie w postaci usług prawnych, księ-
gowych i marketingowych.

4.4. System wsparcia 
spółdzielni socjalnych w Małopolsce
W Małopolsce, w szczególności w ramach dwóch projektów obejmujących swym zasięgiem całe 
województwo, świadczone jest wsparcie dla tego rodzaju podmiotów. Są to: wspomniany już 
projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Akademia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej” oraz projekt „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”, 
którego liderem jest Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, a partnerami Małopolska Szkoła 
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej14. Na podstawie tych dwóch projektów w niniejszym rozdziale zostanie 
pokazana kompleksowa „ścieżka wsparcia” osób i podmiotów zainteresowanych założeniem 
spółdzielni socjalnej, jak również już istniejących podmiotów.

Jeśli chodzi o samą infrastrukturę instytucjonalną wsparcia, to składają się na nią:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzony przez ROPS w Krakowie,•	
Centrum Spółdzielcze prowadzone przez ZLSP w Krakowie,•	
4 Punkty Wsparcia prowadzone przez ZLSP w pozostałych subregionach Małopolski: tar-•	
nowskim, nowosądeckim, południowym i zachodnim.

4.4.1. Wsparcie skierowane do osób indywidualnych 
Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą skorzy-
stać z doradztwa świadczonego przez Centrum Spółdzielcze prowadzone przez ZLSP lub też 
z doradztwa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu ARES. 
Zakres tego doradztwa jest niezwykle szeroki, a poziom – od podstawowego do bardzo zaawan-
sowanego. Doradztwo dotyczy zagadnień, takich jak: weryfikacja pomysłów na biznes poten-
cjalnej spółdzielni socjalnej, prawo spółdzielcze, rozwiązania prawne dotyczące spółdzielczości, 
w tym w szczególności spółdzielczości socjalnej, zasady zakładania i funkcjonowania spółdzielni 
socjalnej, zasady konstruowania statutu spółdzielni, regulaminów i innych dokumentów we-
wnętrznych, konsultacje gotowych dokumentów, zasady prowadzenia ewidencji działalności 
gospodarczej, w tym sporządzanie bilansów oraz przygotowywanie polityki rachunkowości, 
konsultacje w procesie rejestracji podmiotów, rozwiązywanie konfliktów w spółdzielni itd.

Osoby zainteresowane tą tematyką, przedstawiciele samorządów, instytucji rynku pracy, instytu-
cji pomocy i integracji społecznej mogą skorzystać z jednodniowych szkoleń w ramach projektu 
ARES. Przykładowe tematy szkoleń, które były realizowane w 2011 r. były następujące:

Od pomysłu do sukcesu – założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej,•	
Księgowość w spółdzielni,•	

14  Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2012 r. 
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Marketing w spółdzielni,•	
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi,•	
Klauzula społeczna jako możliwość wsparcia podmiotów ekonomii społecznej przez ad-•	
ministrację publiczną,
Spółdzielnia socjalna jako forma aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,•	
Prawo Spółdzielcze.•	

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem spółdzielczym, w szcze-
gólności te, które mogą się już wykazać doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowniczym 
w spółdzielni, mogły skorzystać z 4–modułowych cykli szkoleniowych pod hasłem „Akademia 
Zarządzania Spółdzielnią”. Tematyka Akademii koncentrowała się wokół zagadnień, takich jak: 
komunikacja i budowanie zespołu, zarządzanie strategiczne, polityka kadrowa w spółdzielni, 
marketing i budowanie wizerunku spółdzielni. Szkolenia były realizowane przez Związek 
Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej 
w Małopolsce”.

W ramach tego samego projektu osoby fizyczne i prawne zdecydowane na założenie spółdzielni 
socjalnej mogły skorzystać z cyklu szkoleniowo-doradczego pod hasłem „Zakładanie i prowa-
dzenie spółdzielni socjalnej”. Składał się on z 64 godzin szkoleniowych, 16 godzin doradztwa 
grupowego oraz 4 godzin doradztwa indywidualnego na osobę. 

Szkolenia obejmowały następujące moduły:
Komunikacja i budowanie zespołu,•	
Podstawy działania spółdzielni,•	
Księgowość spółdzielni oraz obowiązki wobec instytucji zewnętrznych,•	
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia spółdzielni socjalnej.•	

Doradztwo grupowe w większości przypadków było poświęcone zagadnieniom tworzenia 
biznesplanu. Natomiast doradztwo indywidualne zależało od zapotrzebowania konkretnej 
grupy i mogło dotyczyć biznesplanu, konsultacji statutu lub dokumentów rejestrowych, na-
tomiast w przypadku osób, które miały być w przyszłości zatrudnione przez spółdzielnie osób 
prawnych było to doradztwo zawodowe.

Podobne cykle szkoleniowe prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
w ramach przygotowywania przyszłych spółdzielców do uzyskania dotacji. Wnioski o dota-
cję mogły składać osoby/grupy inicjatywne, które ukończyły kurs w ZLSP, ROPS lub w innej 
instytucji, przy czym należało udowodnić, że spełniały one wymagania dotyczące zakresu 
merytorycznego oraz liczby godzin szkoleniowych i doradztwa.

Jeden członek założyciel spółdzielni, który spełnia wymogi ustawowe, a jednocześnie jest osobą 
niezatrudnioną, może się starać o dotację w wysokości do 20000 zł (nie więcej niż 200000 zł 
dotacji na jedną spółdzielnię). W przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych dotacja 
zależy od liczby osób pochodzących z grupy docelowej ustawy, które zostaną w spółdzielni 
zatrudnione. Dodatkowo, każda spółdzielnia może skorzystać ze wsparcia pomostowego, które 
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w przypadku projektu ARES wynosi 800 zł pomnożone przez liczbę członków założycieli, którzy 
otrzymali dotację lub też przez liczbę nowo zatrudnionych osób, na które spółdzielnia socjalna 
otrzymała dotację. Zasadniczo wsparcie pomostowe jest wypłacane przez okres 6 miesięcy, 
natomiast w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużone do 1 roku. Wsparcie po-
mostowe może ułatwić spółdzielni pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym 
okresie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną. Oprócz wsparcia 
finansowego może ono również przybrać formę doradztwa (indywidualnego i grupowego) 
lub szkoleń. Należy jednak pamiętać, że środków tych nie można przeznaczyć na wypłacenie 
wynagrodzeń członkom – pracownikom spółdzielni. Można jedynie skorzystać z tych środków 
na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Warto jednak rozważyć czy lepiej opłacić 
ZUS ze wsparcia pomostowego, czy też lepiej przeznaczyć je na inne wydatki, a jednocześnie 
zwrócić się do Urzędu Pracy o refundację składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu 
Pracy. Fakt otrzymania dotacji z PO KL nie wyklucza możliwości korzystania z zatrudnienia 
wspieranego. W odniesieniu do Funduszu Pracy warto pamiętać również, że środki z PO KL 
nie zastępują dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, 
o które można się starać w Urzędzie Pracy.

4.4.2. Wsparcie podmiotów
Kolejnym instrumentem wsparcia już istniejących podmiotów jest możliwość skorzystania z usług 
prawnych, księgowych i marketingowych. Formalnie pojęcie usługi nie zostało zdefiniowane 
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dlatego też każda z instytucji realizujących projekty 
w różny sposób konstruowała ofertę.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, realizując projekt „INES – Infrastruktura Ekonomii Spo-
łecznej w Małopolsce”, oferował 5–miesięczne, regularne wsparcie ze strony kancelarii prawnej, 
biura rachunkowego lub agencji reklamowej.

W ramach usług prawnych oferta dotyczyła, w szczególności, zagadnień związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem podmiotu, m.in. ustalenia dla podmiotu kalendarza działań wymaganych 
przepisami prawa, przygotowania umów, postępowania rejestracyjnego (zwłaszcza zmiany 
w rejestrze), sporządzania i opiniowania pism procesowych, windykacji i zarządzania wierzy-
telnościami, przygotowania i weryfikacji regulaminów i innych dokumentów niezbędnych 
do prawidłowego działania podmiotu.

Usługi marketingowe polegały m.in. na przygotowaniu badań i strategii (badania rynkowe, 
wybór produktów i usług oraz ich promocja, tworzenie strategii cenowej, tworzenie strategii 
dystrybucji), budowaniu relacji z otoczeniem (tworzenie strategii komunikacji, budowanie 
marki, materiały informacyjne i promocyjne), zaprojektowaniu materiałów promocyjnych 
(stron internetowych, identyfikacji wizualnej, materiałów dla mediów), czy też wyborze na-
rzędzi marketingowych. 

W ramach usług księgowych oferowano wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej 
(ewidencja księgowa środków trwałych, ewidencja rozrachunków, tworzenie polityki rachunko-



66 EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE – W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

wości, zakładowego planu kont, ewidencja funduszy i rozliczenie wyniku finansowego), przy-
gotowania wymaganych sprawozdań i deklaracji (rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, 
sprawozdawczości do GUS, sprawozdań finansowych), prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień 
z urzędami i innymi kontrahentami, jak również instytucjami kontrolnymi. 

Podsumowanie
W odniesieniu do innych niż spółdzielnia socjalna instrumentów aktywizacji zawodowej osób 
marginalizowanych na rynku pracy, można wysnuć wniosek, że spółdzielnia jest formą, która 
może liczyć na zdecydowanie największe wsparcie. Oczywiście wiążą się z tym określone ograni-
czenia, o których warto pamiętać sięgając np. po środki finansowe. Z pewnością w najbliższych 
latach oferta Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie zawierała bardzo szeroki zakres 
wsparcia merytoryczno-finansowego dla spółdzielni socjalnych. Pozostaje mieć jednak nadzieję, 
że decyzja o skorzystaniu z tych instrumentów będzie poprzedzona zarówno głęboką refleksją 
nad predyspozycjami członków do tworzenia i prowadzenia tego podmiotu gospodarczego, 
jak i dokładną analizą rynku i pomysłu na biznes. Obydwa te aspekty są bowiem absolutnie 
kluczowe, jeśli chcemy mówić w przyszłości o sukcesie spółdzielni.



Rozdział 5. 
Wsparcie rozwoju organizacji 
pozarządowych 

Anna Sobczyk-Turek



Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie i analiza systemu wsparcia ekonomii społecz-
nej funkcjonującego obecnie w województwie małopolskim pod kątem zaspokajania potrzeb 
i wspierania rozwoju małopolskich organizacji pozarządowych. W pierwszej części rozdziału 
przedstawiono podstawowe dane odnośnie sytuacji organizacji pozarządowych w województwie 
oraz potrzeby związane z profesjonalizacją i ekonomizowaniem15 ich działalności. Następnie 
analizie poddano założenia leżące u podstaw systemu wsparcia oraz oferta ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej skierowana do organizacji pozarządowych. Zastosowanie takiego podej-
ścia umożliwi porównanie, w jakim stopniu obecnie działający system tworzony przez projekty 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie 
ekonomii społecznej zaspokają potrzeby organizacji.

5.1. Małopolskie organizacje pozarządowe
Małopolska znajduje się w gronie województw o największej liczbie zarejestrowanych podmio-
tów trzeciego sektora. Świadczą o tym dane rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego 
z 2009 r., według których w województwie małopolskim zarejestrowanych było 11,8 tys. orga-
nizacji pozarządowych [MPIPS 2011, s. 27]. Powyższe dane różnią się od danych z Krajowego 
Rejestru Sądowego, gdzie liczba zarejestrowanych w Małopolsce podmiotów wynosiła w 2009 r. 
6996 podmiotów16. Chociaż różnice w wartościach bezwzględnych są znaczne, to w obu reje-
strach województwo małopolskie plasuje się na 4. miejscu w Polsce pod względem liczebności 
podmiotów sektora pozarządowego. Badania SOF-1 przeprowadzone w 2009 r. przez Urząd 
Statystyczny wskazują z kolei, że w 2008 r. aktywnie działało w Małopolsce 6,6 tys. organizacji 
pozarządowych17 (Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl). 

15 Jako ekonomizowanie działalności rozumiane jest prowadzenie działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej.

16 Różnice między rejestrami wynikają ze stosowania odmiennej nomenklatury form prawnych podlegających wpisowi 
do każdego z rejestrów. W rejestrze REgON znajduje się także więcej podmiotów niż w rejestrze KRS, m.in. wpisane są 
podmioty kościelne i wyznaniowe oraz organizacje, które zaprzestały prowadzenia działalności [MPIPS 2010, s.19]. 

17 Badaniem objęto wszystkie fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty odwołujące się do prawa o stowarzyszeniach, któ-
re na koniec 2008 r. znajdowały się w prowadzonej przez gUS Bazie Jednostek Statystycznych. Jako aktywne organizacje 
rozumiane są te, które w 2008 r. prowadziły działalność statutową.
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Dane te wskazują na duży potencjał sektora pozarządowego w Małopolsce. Warto dodać, że 
większość organizacji zarejestrowanych jest na terenie Krakowa i gmin miejskich (41%), miej-
sko-wiejskich (23%), a zaledwie niewiele ponad 1/3 – w gminach wiejskich.

Prowadzone od 2003 r. badania Stowarzyszenia Klon/Jawor dostarczają szczegółowej cha-
rakterystyki polskiego trzeciego sektora i pozwalają prześledzić najważniejsze trendy w jego 
rozwoju. Nie zawierają one jednak danych szczegółowych dla poszczególnych województw, 
co stwarza konieczność odwołania się do danych ogólnopolskich. Badania z 2010 r. pokazują, 
że organizacje wysoko oceniają jakość swojej pracy: kompetencje pracowników, jakość usług 
i społeczny wizerunek organizacji. Stosunkowo najmniej zadowolone są natomiast ze swo-
jej kondycji finansowej, poziomu zarobków oraz stanu i poziomu wyposażenia organizacji 
[Przewłocka 2011, s. 16].

Przyglądając się dokładniej sytuacji finansowej organizacji, można zauważyć ogromne rozwar-
stwienie sektora. W 2009 r. 10% podmiotów nie dysponowało żadnymi środkami finansowymi, 
a 17% – korzystało z dochodów w wysokości do 1 tys. zł. Najbogatsze organizacje, dysponujące 
przychodami powyżej 1 mln zł, stanowiły 5% sektora, a jednocześnie kumulowały 75% ogółu 
przychodów całego sektora pozarządowego. Wyższe dochody osiągały starsze organizacje 
(funkcjonujące powyżej 15 lat), działające w obszarze rynku pracy, aktywizacji zawodowej, 
wsparcia dla podmiotów trzeciego sektora oraz organizacje miejskie [Herbst, Przewłocka 2011, 
s. 65-72]. Wśród źródeł wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe do finansowania 
swoich działań nieprzerwanie od 2003 r. najczęściej wymieniane są składki członkowskie, 
dotacje i środki publiczne (rządowe i samorządowe) oraz darowizny indywidualne i instytucjo-
nalne – w 2010 r. wskazywane odpowiednio przez 61%, 57% i 50% organizacji. Z zagranicznych 
środków publicznych (m.in. Unii Europejskiej) korzystało 12% podmiotów, a przychody z własnej 
działalności ekonomicznej (gospodarczej i odpłatnej) deklarowało 15% organizacji. Badacze 
trzeciego sektora zwracają uwagę na występowanie czterech typów organizacji wyróżnionych 
na podstawie głównego źródła, z którego czerpią środki na swoje działania [Ibidem, s. 85]. Naj-
większą grupę stanowią podmioty pozyskujące większość funduszy ze środków publicznych 
(43%). Drugi i trzeci typ stanowią organizacje, dla których najważniejszym źródłem finansowania 
jest filantropia18 i przychody z 1% podatku (17%) oraz składki członkowskie (17%). Z kolei jedynie 
dla 7% podmiotów przeważającą część budżetu stanowią środki wypracowane samodzielnie 
poprzez działalność ekonomiczną. Z powyższych danych wynika, że organizacje raczej w nie-
wielkim stopniu dywersyfikują swoje finansowanie i często są uzależnione od jednego źródła. 
Taka sytuacja może mieć negatywne konsekwencje w postaci mniejszej stabilności finansowej 
i elastyczności w kierowaniu działaniami organizacji. Stanowi to ważną przesłankę dla systemu 
wsparcia, który powinien wspomagać organizacje w dywersyfikacji źródeł przychodów.

Wśród najbardziej odczuwalnych problemów w swojej działalności organizacje pozarządowe 
wskazują trudności w pozyskiwaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 
organizacji (62%). Znaczące problemy ujawniają się także w obszarze zasobów ludzkich orga-
nizacji: połowie podmiotów trzeciego sektora brakuje wolontariuszy, którzy mogliby włączać 

18 Darowizny osób prywatnych i instytucji, zbiórki publiczne.
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się w ich działania, w jednej trzeciej organizacji (zwłaszcza starszych) problemem staje się 
natomiast „wypalenie” pracowników i liderów. Tyle samo NGO (31%) wskazuje na trudności 
w utrzymaniu dobrego zespołu pracowników i wolontariuszy. Pozostałe problemy są związane 
z nadmierną biurokracją i niejasnymi regułami współpracy z administracją publiczną, niedo-
skonałością prawa regulującego działania trzeciego sektora i brakiem dostępu do ważnych dla 
NGO informacji [Ibidem, s. 147].

Przedstawione dane z badań ogólnopolskich można uzupełnić wnioskami płynącymi z raportu 
Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych [2010]. Zwracają one uwagę na niedobór 
profesjonalnej kadry posiadającej wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia księgowo-
ści oraz realizacji projektów. Samo aplikowanie o środki jest utrudnione ze względu na dużą 
konkurencję, skompilowane procedury składania wniosków, czy też niewystarczającą wiedzę 
i umiejętności pracowników starających się o fundusze publiczne lub pozyskanie sponsorów 
(zwłaszcza w organizacjach działających lokalnie). Z kolei dla organizacji, którym udało się 
otrzymać środki finansowe dużym problemem są skomplikowane procedury i formalności przy 
ich wykorzystywaniu. Warto zaznaczyć, że organizacjom brakuje także długofalowej strategii 
rozwoju (w 2010 r. miało ją zaledwie 29% podmiotów), porządkującej działania i uwiarygad-
niającej NGO w oczach potencjalnych sponsorów [ROPS 2010, s. 61]. Obszarem wymagającym 
poprawy jest także współpraca z administracją publiczną, która ma zazwyczaj charakter finan-
sowy, natomiast zdecydowanie rzadziej organizacje biorą udział w konsultacjach i wymianie 
informacji o podejmowanych działaniach.

Najwięcej małopolskich organizacji chce dokształcać się w zakresie pozyskiwania funduszy 
i zarządzania projektami (75%), aspektów prawnych (50%) i zarządzania finansami (46%). Nieco 
mniej organizacji (średnio jedna trzecia) jest z kolei zainteresowanych wsparciem z zakresu PR, 
kształtowaniem umiejętności interpersonalnych i zarządzaniem ludźmi oraz ewaluacją [Ibidem, 
s. 119]. Kształcenie kadry z zagadnień specjalistycznych, wspierające profesjonalizację działań, 
przydatne jest głównie większym i bardziej doświadczonym organizacjom. Natomiast wiedza 
o dostępie do środków finansowych jest jednym z priorytetów funkcjonowania organizacji 
działających na mniejszą skalę, słabiej rozwiniętych.

Odpowiedzią na wskazywane problemy mogłaby być ekonomizacja organizacji, czyli samo-
dzielne zdobywanie środków na bazie prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej. 
Z pewnością wymaga to jednak większego wysiłku ze strony organizacji, w tym: nakładów 
finansowych, zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a często także zmiany postaw. 
Korzyści są jednak niezaprzeczalne: wypracowane środki pozwalają organizacjom uniezależnić 
się od sponsorów, samodzielnie decydować o priorytetowych działaniach i zwiększyć stabilność 
podejmowanych inicjatyw.

Organizacje, które prowadzą działalność ekonomiczną (odpłatną statutową pożytku pu-
blicznego lub działalność gospodarczą) stanowią istotny element sektora ekonomii spo-
łecznej. Przytaczane już wcześniej dane SOF-1 GUS wskazują, że w 2008 r. 16% małopolskich 
NGO prowadziło odpłatną działalność statutową, a zaledwie 10% – działalność gospodarczą 
(zob. www.stat.gov.pl). Rysunek 5.1 przedstawia, jak w różnych województwach kształtuje się 



71WSPARCIE ROZWOJU ORgANIZACJI POZARZąDOWyCh

proporcja organizacji prowadzących działalność ekonomiczną do ogółu aktywnych organi-
zacji pozarządowych. Porównując te wskaźniki dla różnych województw można zauważyć, 
że Małopolska jest w czołówce, jeśli chodzi o odsetek organizacji prowadzących działalność 
ekonomiczną (22%), plasując się zaraz za województwem mazowieckim, łódzkim i śląskim (po 
27%) oraz pomorskim (23%).

Rysunek 5.1.  
Odsetek organizacji prowadzących działalność ekonomiczną (odpłatną statutową 
pożytku publicznego i gospodarczą)

Mazowieckie

Łódzkie

Śląskie

Pomorskie

Małopolskie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubuskie

Polska

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Opolskie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

17 5 5

18 36

17 46

15 4 4

12 6 4

15 3 4

14 5 2

12 3 3

10 3 3

12 3 2

10 3 2

10 3 2

8 3 2

14 34

13 34

11 34

11 34

0 5 10 15 20 25 30

 prowadzące odpłatną działalność 
statutową oraz nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

 prowadzące działalność gospodarczą 
oraz nieprowadzące odpłatnej 
działalności statutowej 

 prowadzące równocześnie odpłatną 
działalność statutową i działalność 
gospodarczą   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych głównego Urzędu Statystycznego.

Ogólnopolskie badania trzeciego sektora pokazują trend spadkowy: od 2003 r. systematycznie 
zmniejsza się w Polsce odsetek organizacji deklarujących czerpanie dochodów z działalności 
gospodarczej (z 11% w 2003 r. do 6% w 2009 r.) [Herbst, Przewłocka 2011, s. 76]. Niewielka jest 
także grupa organizacji, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub odpłatną – 
w 2008 r. było ich jedynie ok. 6% [Gumkowska i in. 2009, s. 76].

Przyczyn niskiej ekonomizacji trzeciego sektora jest wiele, a wynikają one zarówno z czynników 
zależnych od samych organizacji, jak i z uwarunkowań zewnętrznych. A. Rymsza [2006] zwraca 
uwagę na kulturę organizacyjną polskiego trzeciego sektora niesprzyjającą prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej. Wśród wielu organizacji panuje przeświadczenie, że nie powinny one 
prowadzić działalności gospodarczej, gdyż stanowi to odejście od ich misji społecznej. Poza 
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takim przekonaniem, które wynika z istoty pojmowania swojej roli przez organizacje, istnieje 
szereg barier związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania organizacji do prowadzenia 
działalności rynkowej. Do najważniejszych przeszkód można zaliczyć z pewnością braki kadrowe 
lub kompetencyjne pracowników trzeciego sektora. Osoby zatrudnione w organizacjach często 
nie posiadają wielu umiejętności kluczowych dla zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, chociażby tych związanych z przygotowaniem biznesplanu, marketingiem, zarządzaniem 
przedsiębiorstwem (społecznym), nie znają też mechanizmów rynkowych. Istnieją również 
bariery natury ekonomiczniej – wielu organizacjom brakuje środków finansowych na inwestycje 
pozwalające na uruchomienie działalności ekonomicznej i późniejsze jej rozwijanie. Jest to kon-
sekwencją faktu, że przeważająca część organizacji nie posiada rezerw finansowych.

Problemy, z jakimi stykają się organizacje prowadzące działalność ekonomiczną są w dużej 
mierze podobne do wskazanych powyżej barier. Potwierdzają to badania małopolskich przed-
siębiorstw społecznych19, w tym także organizacji prowadzących działalność gospodarczą, 
przeprowadzone w 2008 r. [Worek i in. 2008] oraz monitoring przedsiębiorstw społecznych20 
z 2010 r. [Frączek i in. 2010]. Zestawiono je wspólnie na rysunku 5.2.

Rysunek 5.2.  
Najważniejsze problemy małopolskich przedsiębiorstw społecznych

Finanse

trudności z pozyskaniem środków finansowych na rozwój działalności•	

uzależnienie od koniunktury gospodarczej•	

Zasoby ludzkie

niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom przedsiębiorstw społecznych•	

uzależnienie poziomu zatrudnienia (pozyskanie nowych pracowników, utrzymanie dotychczasowych) •	
od zewnętrznego wsparcia finansowego, a nie od rozwoju działalności gospodarczej 

regulacje prawne związane z zatrudnianiem pracowników oraz trudności w rekrutacji pracowników•	

zbyt niskie kompetencje pracowników w następujących obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, finanse •	
i księgowość, promocja i reklama, kwalifikacje związane ze specyfiką działalności organizacji, prawo, zarządzanie 
organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi

Otoczenie organizacji

niski poziom wiedzy pracowników administracji publicznej na temat specyfiki PS, negatywne/obojętne nastawienie•	

niski poziom wiedzy innych podmiotów o specyfice działalności organizacji•	

niska świadomość działań organizacji w społeczności lokalnej•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Worek i in. 2008; Frączek i in. 2010].

19 Badania jakościowe przeprowadzono w lutym 2008 r. z przedstawicielami 28 przedsiębiorstw społecznych; 15 z nich 
stanowiły organizacje trzeciego sektora prowadzące działalność ekonomiczną.

20 Badanie ankietowe było prowadzone od kwietnia do maja 2010 r. Wzięło z nim udział 109 przedsiębiorstw społecznych, 
z czego 39 stanowiły fundacje, a 43 stowarzyszenia prowadzące działalność ekonomiczną.
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Jak wobec tak ogromnego zróżnicowania trzeciego sektora powinno wyglądać wsparcie dla 
organizacji pozarządowych? Odpowiedzi uzyskane podczas przytoczonych badań zawierają 
szereg postulatów sformułowanych przez organizacje zarówno w stosunku do najbardziej 
pożądanych form, jak i zakresu wsparcia (rysunek 5.3).

Rysunek 5.3.  
Oczekiwane formy i zakres wsparcia małopolskich przedsiębiorstw społecznych

Forma wsparcia Zakres wsparcia

jedna instytucja zapewniająca kompleksowe wsparcie•	
indywidualizacja wsparcia dla organizacji •	
(np. doradztwo, mentoring)
szkolenia biznesowe•	
wsparcie  nakierowane na praktyczne aspekty •	
funkcjonowania PS

pozyskiwanie funduszy na działalność, sposoby •	
dywersyfikowania źródeł
aspekty prawne, księgowe, marketingowe, zarządzanie •	
organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi  
wsparcie finansowe (dostęp do kapitału, kredytów) •	
i infrastrukturalne
wsparcie działań promocyjnych, np. budowanie •	
wspólnej marki przedsiębiorstw społecznych
budowanie współpracy z otoczeniem PS (społecznością •	
lokalną, instytucjami lokalnymi, administracją)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Worek i in. 2008; Frączek i in. 2010].

Organizacje pozarządowe chciałyby, aby usługi świadczone na ich rzecz były realizowane 
w ramach jednej instytucji zapewniającej kompleksowe wsparcie. Zaletą takiego rozwiązania 
byłoby zebranie informacji o wszystkich usługach w jednym miejscu oraz możliwość korzystania 
z różnych form wsparcia zgodnie z potrzebami. Kluczową cechą zwiększającą efektywność 
działań wspierających powinna być indywidualizacja wsparcia oraz praktyczne podejście 
do przedstawianych zagadnień.

5.2. Założenia systemu wsparcia ekonomii 
społecznej w Małopolsce
Na system wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce składa się 5 projektów realizowanych 
w ramach Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki21, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracyw lipcu 2009 r. oraz projekt systemowy „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” 
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

21 Celem Poddziałania jest wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii 
społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.



74 EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE – W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Rysunek 5.4.  
System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, czyli projekty realizowane 
w ramach Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej

  „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie•	

 „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (lider projektu)•	
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej•	
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie•	
Realizacja: 01.06.2010 r. do 31.03.2012 r.•	

 „Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej” 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (lider projektu) •	
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. •	
Realizacja: 04.01.2010 r. do 30.12.2011 r.•	

 „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” 

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei •	
Realizacja: 01.02.2010 r. do 31.12.2011 r.•	

 Sieć MOWES – „Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej   
 na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie” 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (lider projektu)•	
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych•	
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji•	
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku•	
Realizacja: 01.10.2010 r. do 31.12.2011 r.•	

 „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej” 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. •	
Realizacja: 01.05.2010 r. do 31.03.2011 r.•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron internetowych projektów.

Instytucje realizujące wyżej wymienione projekty dnia 14 lipca 2010 r. podpisały porozumienie 
pod nazwą System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. Sformalizowano w ten sposób 
ustalenia służące utworzeniu infrastruktury wspierającej rozwój podmiotów ekonomii (obej-
mującej swoim zasięgiem całe województwo) oraz skoordynowaniu działań realizowanych 
w ramach wybranych projektów.

W ramach systemu zastosowano podział województwa małopolskiego na pięć subregionów 
(tarnowski, sądecki, krakowski, południowy oraz zachodni), aby ułatwić dostęp do instytucji 
wspierających ekonomię społeczną dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów 
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i osób. Na terenie każdego z subregionów miały powstać przynajmniej dwa punkty informacyj-
no-konsultacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, które miały świadczyć komplementarne 
wobec siebie usługi. W praktyce, w każdym subregionie utworzono przynajmniej trzy ośrodki 
wsparcia wyspecjalizowane w świadczeniu usług dla różnych grup odbiorców: podmiotów 
sektora spółdzielczego i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą 
oraz organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe pro-
wadzące działalność odpłatną statutową pożytku publicznego najczęściej mogły korzystać ze 
wsparcia w obydwu typach ośrodków. Rysunek 5.5 przedstawia terytorialne rozmieszczenie 
punktów wsparcia w poszczególnych subregionach Małopolski.

Rysunek 5.5.  
Punkty wsparcia organizacji pozarządowych w województwie małopolskim

MIECHÓW

PROSZOWICE

RABKA ZDRÓJ

STRYSZAWA

OŚWIĘCIM

CHRZANÓW

OLKUSZ

KRAKÓW

BRZESKO
TARNÓW

NOWY SĄCZ

ZAKOPANE

GORLICE

Źródło: www.es.malopolska.pl

Według założeń programu projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.2 powinny udzielać 
wsparcia osobom zainteresowanym założeniem podmiotów ekonomii społecznej i organiza-
cjom pozarządowym w postaci: 

usług prawnych, księgowych, marketingowych,•	
doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wie-•	
dzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze 
ekonomii społecznej,
usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in po-•	
przez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów),
promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej •	
[www.www.funduszeeuropejskie.gov.pl].

LOKALIZACJA PUNKTÓW WSPARCIA 

Punkty Wsparcia dla organizacji 
pozarządowych nieprowadzących 
działalności gospodarczej

Punkty Wsparcia dla organizacji 
pozarządowych prowadzących 
odpłatną działalność statutową

Punkty Wsparcia dla organizacji 
pozarządowych prowadzących 
działalność gospodarczą 
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Przywołane formy wsparcia realizowano w większości projektów 7.2.2, a jedynie promocja 
ekonomii w regionie została powierzona jednej instytucji – Fundacji Gospodarki i Administracji 
Publicznej w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”. Taki 
zabieg miał przyczynić się do stworzenia spójnej akcji promującej idee i podmioty ekonomii 
społecznej na poziomie województwa.

5.3. System wsparcia organizacji 
pozarządowych w Małopolsce
Projekty realizowane w ramach systemu miały przyczynić się do powstawania i rozwoju or-
ganizacji pozarządowych – kierując wsparcie do osób fizycznych, organizacji pozarządowych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tych, które taką działalność prowadzą. 
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną mogły korzystać ze wszystkich 
przewidzianych form wsparcia.

Mieszkańcy województwa zainteresowani założeniem organizacji pozarządowej mogli wziąć 
udział w następujących cyklach szkoleniowych: „Akademia ABC Ekonomii Społecznej”, „Wiejski 
Inkubator Ekonomii Społecznej” oraz „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii 
społecznej”. Choć cel wszystkich programów był podobny – dostarczenie wiedzy i umiejęt-
ności niezbędnych przy zakładaniu podmiotów społecznych – sprofilowano je jednak pod 
kątem różnych grup docelowych. „Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej” Fundacji Biuro 
Inicjatyw Społecznych był skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich i przez działania 
animacyjne dążył do budowania współpracy między tworzonymi organizacjami a instytucjami 
lokalnymi. W trakcie trwania projektu odbyły się 2 cykle szkoleniowe. W ramach projektu „Sieć 
MOWES” w „Akademii ABC Ekonomii Społecznej” położono silny nacisk na zagadnienia zwią-
zane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, jako uczestnicy preferowane 
były osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne. W każdym subregionie odbyły się 2 edycje 
szkoleń. Z kolei „Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej” prowadził cykl szkoleniowy „Za-
sady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej”, w którym w trakcie 2 edycji 
w 4 subregionach uczono jak zakładać i prowadzić zarówno organizacje pozarządowe, jak 
i spółdzielnie socjalne.

W „Akademii ABC Ekonomii Społecznej” dodatkowo uczestnikom zapewniono możliwość 
skorzystania z bardziej zindywidualizowanego wsparcia w postaci doradztwa, a w pozostałych 
dwóch projektach – z doradztwa i wizyt studyjnych pokazujących, jak w praktyce działają 
podmioty ekonomii społecznej.

Zakres tematyczny programów przedstawiono na rysunku 5.6.
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Rysunek 5.6.  
Tematyka cykli szkoleniowych dla osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej

Akademia ABC Ekonomii 
Społecznej (40h)  

„Sieć MOWES”

przygotowanie biznesplanu •	
prowadzenie działalności gospodarczej •	
zarządzanie projektami •	
zarządzanie ludźmi w organizacji •	
doradztwo indywidualne / grupowe•	

Wiejski Inkubator Ekonomii 
Społecznej (64h)  

„Sprawne i aktywne  
podmioty ES”

diagnoza potrzeb i problemów społeczności lokalnej •	
współpraca w środowisku lokalnym•	
rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnej •	
(zakładanie i zarządzanie organizacją, produkt lokalny)
wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej •	
pomoc animatora, konsultacje•	

 Zasady zakładania i prowadzenia 
podmiotów ekonomii społecznej 

(82h) „Małopolski Inkubator 
Ekonomii Społecznej”

podstawy prawne zakładania podmiotów ekonomii społecznej•	
pozyskiwanie środków na działalność (przygotowanie projektów, •	
biznesplanów)
zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej•	
moduł psychologiczno-zawodowy•	
wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej•	
doradztwo indywidualne i grupowe•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron projektów.

Mieszkańcy województwa mogli również uczestniczyć w szkoleniach tematycznych skierowa-
nych do organizacji pozarządowych (w ramach projektu „Sieć MOWES” Fundacji im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego) opisanych w dalszej części rozdziału.

Osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w formie organizacji poza-
rządowej mogły także skorzystać z doradztwa świadczonego przez ekspertów w ramach 
5 ośrodków należących do „Sieci MOWES”, 4 Punktów Wsparcia „Małopolskiego Inkubatora 
Ekonomii Społecznej”, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w Krakowie (prowadzonego 
przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu INES) oraz Fundacji 
Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii spo-
łecznej”. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą chętni uzyskiwali informacje o procedurach 
zakładania organizacji, aspektach prawnych funkcjonowania organizacji, budowaniu strategii, 
zarządzaniu finansami, źródłach finansowania, czy też zarządzaniu zespołem.

W ramach projektów budujących małopolski system wsparcia ekonomii społecznej najbar-
dziej rozbudowaną pomoc, biorąc pod uwagę różnorodność form wsparcia i skalę działań, 
oferowano organizacjom pozarządowym nieprowadzącym działalności gospodarczej, a także 
prowadzącym działalność odpłatną statutową pożytku publicznego. 

Przedstawiciele organizacji mogli wziąć udział w szkoleniach tematycznych, najczęściej jed-
no- i dwudniowych, w ramach projektów „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej” oraz „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”. Szkolenia 
te były skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących podnieść swoje 
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kompetencje w poszczególnych obszarach prowadzenia i zarządzania organizacjami. Z in-
formacji dostępnych na stronach internetowych projektów wynika, że najczęściej tematyka 
szkoleń dotyczyła aspektów finansowych funkcjonowania organizacji – pozyskiwania środków 
na działalność: źródeł finansowania, przygotowywania projektów i wniosków o dofinansowanie, 
fundraisingu oraz zarządzania finansami i księgowości. Rzadziej pojawiającymi się tematami 
szkoleń były: Public Relations oraz kwestie prawne funkcjonowania organizacji. Pojedyncze 
szkolenia dotyczyły natomiast zarządzania ludźmi w organizacjach, planowania strategicznego 
i współpracy z innymi sektorami.

Oprócz szkoleń tematycznych, przedstawiciele organizacji mogli uczestniczyć także w cyklach 
szkoleniowych przygotowujących małopolskie organizacje pozarządowe do rozpoczęcia i pro-
wadzenia działalności ekonomicznej. Ich program przedstawiono na rysunku 5.7. 

Rysunek 5.7.  
Cykle szkoleniowe przygotowujące przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do prowadzenia działalności gospodarczej

Akademia ABC Lidera 
Ekonomii Społecznej (40h) 

„Sieć MOWES”

działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych•	
zarządzanie finansami•	
zarządzanie zasobami ludzkimi•	
biznesplan•	
równość szans  •	

Menedżer ekonomii 
społecznej (160 h) 

„Małopolski Inkubator 
Ekonomii Społecznej”

zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej – podstawy •	
prawne 
finanse•	
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym •	
rozwój kompetencji menedżera•	
doradztwo grupowe dla uczestników oraz wizyty studyjne •	
w podmiotach ES

Szkoła Ekonomii Społecznej 
(80h) „Sprawne i aktywne 

podmioty ES”

wstęp do ekonomii społecznej •	
planowanie strategiczne •	
marketing i PR •	
tworzenie biznesplanu•	
wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron projektów.

Podczas trwania projektów wymienionych na rysunku 5.7 zorganizowano 2 edycje „Szkoły 
Ekonomii Społecznej”, 8 cykli szkoleń „Menedżer ekonomii społecznej” (2 edycje w każdym 
z 4 subregionów) oraz 10 cykli szkoleniowych „ABC Lidera Ekonomii Społecznej” (2 edycje 
w każdym z 5 subregionów). Dodatkowo, aby wzmocnić oddziaływanie szkoleń, przedstawiciele 
mieli możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych konsultacji, a w przypadku „Szkoły 
Ekonomii Społecznej” przygotowywali także biznesplan dla swoich organizacji. Biznesplan był 
konsultowany przez ekspertów i miał pozwolić na sprawdzenie efektywności pomysłu na przed-
sięwzięcie rynkowe organizacji, oszacowanie jego kosztów i związanego z nim ryzyka.
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Organizacjom nieprowadzącym działalności gospodarczej umożliwiono także korzystanie 
z bardziej zindywidualizowanego wsparcia w postaci konsultacji i doradztwa z zakresu prawa, 
marketingu, PR, tworzenia strategii rozwoju organizacji, źródeł finansowania działalności, bizne-
splanu i księgowości. Oferta w projekcie „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej” była realizowana w ramach działania ośrodków regionalnych w 5 subregionach 
Małopolski, „Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej” – w 4 subregionach, „Małopolski In-
stytut Ekonomii Społecznej” – w 3 ośrodkach w subregionie krakowskim, „Sprawne i aktywne 
podmioty ekonomii społecznej” – na terenie Małopolski (biuro w Krakowie).

W ramach projektów tworzących system wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce organizacje 
mogły korzystać z bezpłatnych usług z zakresu prawa, księgowości i marketingu. Oferowały 
to projekty prowadzone przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Towarzystwo Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej w Chrzanowie, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz Fundację Gospodarki 
i Administracji Publicznej. Przykładowy zakres usług przedstawiono na rysunku 5.8.

W projekcie „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” usługi były oferowane 
wyłącznie dla organizacji pozarządowych z zarejestrowaną działalnością gospodarczą lub od-
płatną, natomiast w projektach „Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej” i „Małopolski Inku-
bator Ekonomii Społecznej” mogły z nich korzystać organizacje nieprowadzące działalności 
gospodarczej.

Rysunek 5.8.  
Usługi prawne, marketingowe i księgowe świadczone organizacjom pozarządowym

 Usługi prawne 

przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń, •	
prowadzenie ewidencji pracowniczej 
postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS)•	
sporządzanie i opiniowanie pism procesowych •	
windykacja i zarządzanie wierzytelnościami•	
przygotowanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego •	
działania podmiotu

 Usługi marketingowe 

przygotowywanie badań i strategii marketingowej•	
budowanie relacji z otoczeniem•	
przygotowanie projektów materiałów promocyjnych•	
wybór narzędzi marketingowych w podmiocie ekonomii społecznej•	

 Usługi księgowe 

prowadzenie pełnej/uproszczonej księgowości •	
rozliczanie dotacji •	
rozliczanie ZUS/US/VAT •	
sporządzanie sprawozdań finansowych•	
analizy finansowe w zakresie niezbędnym do zarządzania podmiotem •	

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron projektów.
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Warto wspomnieć jeszcze o jednej formie wspierania organizacji pozarządowych, bazującej 
na długotrwałej i zindywidualizowanej pracy eksperta (trenera) z przedstawicielami organizacji, 
służącej nabyciu praktycznych umiejętności, tj. coachingu. W ramach projektu „Sieć MOWES – 
Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” prowadzono coaching w zakresie budowania 
strategii organizacji pozarządowej, w którym uczestniczyło 10 małopolskich organizacji (średnio 
po 2 organizacje w każdym subregionie). Punktem wyjścia do stworzenia strategii rozwoju była 
refleksja nad zasobami wewnętrznymi organizacji oraz otoczeniem, w którym funkcjonuje. 
Następnie organizacje – z pomocą trenera – wytyczały kierunki rozwoju oraz tworzyły plan 
działań organizacji na najbliższe lata. Z kolei w projekcie „Sprawne i aktywne podmioty ekono-
mii społecznej” Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych 5 organizacji wzięło udział w coachingu 
w zakresie prowadzenia księgowości. W ciągu rocznego cyklu spotkań organizacje pod okiem 
eksperta przygotowywały się do samodzielnego prowadzenia księgowości, zostały również 
wyposażone w profesjonalny program księgowy oraz przeszkolone z jego obsługi.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą mogły skorzystać z dwóch form 
wsparcia w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej”. Pierwszą były usługi 
prawne, księgowe i marketingowe, których zakres przedstawiono na rysunku 5.8, ponieważ 
pokrywały się z usługami dla organizacji prowadzących działalność odpłatną. 

Dla osób z doświadczeniem w sektorze pozarządowym lub spółdzielczym, które chciały uzyskać 
wsparcie w zakresie prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej, przygotowano cykl 
szkoleniowy „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”. Program obejmował zagadnienia zwią-
zane z zarządzaniem finansami w organizacji, tworzeniem biznesplanu, zarządzaniem ludźmi, 
marketingiem oraz formalno-prawne aspekty prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. 
Uczestnicy szkoleń mieli również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa.

Przedstawione wcześniej badania przedsiębiorstw społecznych potwierdziły, że elementem 
wymagającym poprawy są relacje między organizacjami a administracją publiczną i innymi 
podmiotami z otoczenia. Służące temu działania pojawiły się w niektórych projektach. Należy 
wymienić przede wszystkim: 

budowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej pomiędzy instytucjami •	
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej poprzez organizację lokalnych semi-
nariów z udziałem wymienionych instytucji („INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej 
w Małopolsce”),
powstawanie Lokalnych Rad Pożytku Publicznego, ciał o charakterze doradczym, w których •	
zasiadają przedstawiciele organizacji i administracji publicznej („Sieć MOWES”),
tworzenie partnerstw lokalnych wspierających działania organizacji powstałych w ramach •	
projektu („Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”).

Promocja ekonomii społecznej na poziomie wojewódzkim była realizowana przez Fundację 
Gospodarki i Administracji Publicznej. Jednym z jej kluczowych elementów była kampania 
promująca działalność i produkty przedsiębiorczości społecznej z Małopolski, która miała 
zaznajomić mieszkańców województwa z problematyką ekonomii społecznej oraz zbudować 
pozytywny wizerunek małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Wychodzi to naprzeciw 
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oczekiwaniom wielu przedsiębiorstw społecznych, które często stykają się z nieufnością ze 
strony społeczności lokalnych i niewiedzą, czym jest ekonomia społeczna. Pozostałe działania 
o charakterze promocyjnym obejmowały: targi na małopolskich uczelniach, konferencje, semi-
naria oraz publikacje poświęcone ekonomii społecznej i działaniom podejmowanym w ramach 
systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce.

Podsumowanie
System wsparcia ekonomii społecznej zbudowany w Małopolsce jest niewątpliwie potrzeb-
ną inicjatywą. Dzięki niemu udało się uzgodnić działania między projektami realizowanymi 
w ramach Poddziałania 7.2.2 – tak, aby w jak najmniejszym stopniu pokrywał się ich zakres, 
a obejmując zasięgiem całe województwo trafiały do większej liczby zainteresowanych dzia-
łalnością w sektorze ekonomii społecznej. Obecnie, gdy projekty dobiegają końca, ważne jest 
podjęcie dyskusji i zastanowienie się, w jakim stopniu istniejący system spełnił oczekiwania 
podmiotów, dla których był tworzony, w tym m.in. organizacji pozarządowych. Przedstawiony 
na początku rozdziału przegląd badań pozwolił na scharakteryzowanie głównych problemów, 
potrzeb i oczekiwań małopolskiego trzeciego sektora. Porównajmy je zatem z istniejącymi 
rozwiązaniami, odnosząc się także, jeśli będzie to możliwe, do badania opinii na temat sku-
teczności realizowanych interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej w Małopolsce 
[Krupnik 2011]. 

W ramach wszystkich przedstawionych projektów realizowano indywidualne doradztwo 1. 
i szkolenia uznawane za podstawowe formy wsparcia. Odbywały się zarówno szkolenia 
tematyczne (jedno- i dwudniowe), jak i dłuższe cykle szkoleniowe liczące od 40 do 180 
godzin. Takie zróżnicowanie czasu trwania i tematyki pozwalało organizacjom na wybór 
najbardziej optymalnego wariantu. Tematyka szkoleń dotyczyła najczęściej pozyskiwa-
nia funduszy na działalność organizacji poprzez prowadzenie działalności ekonomicz-
nej (cykle szkoleniowe), natomiast podczas szkoleń tematycznych organizacje mogły 
uzyskać podstawowe informacje o źródłach finansowania, na temat pisania projektów, 
podstaw księgowości i zarządzania finansami, rzadziej natomiast – metod fundraisingu. 
Porównując podaż z zapotrzebowaniem na poszczególne tematy szkoleń można uznać, 
że szkolenia dotyczyły zagadnień najbardziej istotnych dla organizacji, czyli związanych 
z ich największym problemem – niestabilnością finansową. Rzadziej lub w ogóle nie po-
jawiły się natomiast szkolenia bardziej specjalistyczne dotyczące PR, zarządzania ludźmi, 
ewaluacji, rzecznictwa interesów, a więc tematów potencjalnie atrakcyjnych dla bardziej 
rozwiniętych organizacji.

Programy cykli szkoleniowych sprofilowane dla organizacji chcących zakładać działalność 
gospodarczą zawierały natomiast następujące zagadnienia: pisanie biznesplanów, prawo, 
księgowość, marketing, zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi. Trudno natomiast 
stwierdzić, jaka była skuteczność tej formy wsparcia, zależy ona bowiem od wielu czynni-
ków, m.in. doboru kadry, jakości zajęć, motywacji uczestników.
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Indywidualizacja wsparcia, na której zależało organizacjom, przejawiała się w projektach 2. 
w kilku formach: poprzez coaching związany z tworzeniem strategii i prowadzeniem księ-
gowości; usługi prawne, księgowe i marketingowe dla organizacji prowadzących działalność 
ekonomiczną oraz doradztwo będące uzupełnieniem cykli szkoleniowych. Ostatni element 
stosowany był dość często, pierwsze dwa natomiast – na mniejszą skalę. Do ewentualnego 
rozważenia pozostaje kwestia stworzenia możliwości korzystania z nich w przyszłości więk-
szej liczbie organizacji. Taki postulat potwierdzają badania opinii na temat skuteczności 
interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej [Krupnik 2011, s. 11] – przedstawi-
ciele organizacji za najbardziej użyteczne formy wsparcia uznali usługi (prawne, księgowe, 
marketingowe) oraz doradztwo, zaproponowali natomiast uzupełnienie oferty o coaching/
mentoring ze strony doświadczonych przedsiębiorców. Propozycja ta jest konsekwencją 
podkreślanej często potrzeby otrzymywania praktycznych informacji odnośnie zarządzania 
organizacją i prowadzenia działalności ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę wskazywane przez organizacje trudności we współpracy z administracją 3. 
publiczną, innymi podmiotami i środowiskiem lokalnym, warto także pochylić się nad tym 
obszarem i zastanowić się, czy znajduje on wystarczające odzwierciedlenie w podejmo-
wanych działaniach. Podstawą do tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi podmiotów 
ekonomii społecznej, a w konsekwencji lepszemu zaspokajaniu potrzeb lokalnych społecz-
ności, jest dostarczenie rzetelnej wiedzy potencjalnym partnerom oraz tworzenie możli-
wości przełamywania wzajemnych stereotypów i nieufności poprzez bezpośredni kontakt. 
Przyglądając się poszczególnym projektom, można wskazać działania, które temu służą. 
Mają one różny charakter: edukacyjny (np. seminaria, konferencje, publikacje), wizerunkowy 
(np. kampania promująca produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych) oraz bezpośredni 
(np. budowanie partnerstw międzysektorowych, rad pożytku publicznego). Wydaje się, 
że są to odpowiednie narzędzia do rozpowszechniania wiedzy o małopolskiej ekonomii 
społecznej i budowania klimatu sprzyjającego współpracy. Jednak warto byłoby sprawdzić 
ich skuteczność w praktyce.

W ramach obecnie funkcjonującego systemu nie jest realizowane wsparcie finansowe dla 4. 
organizacji pozarządowych chcących rozpocząć działalność ekonomiczną, z wyjątkiem 
tych, które chcą założyć spółdzielnię socjalną. Tymczasem brak funduszy na inwestycje 
związane z zakładaniem działalności gospodarczej jest barierą najczęściej wskazywaną 
przez organizacje pozarządowe.

Porównując skalę działań skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, można za-5. 
uważyć duże dysproporcje. Największe i najbardziej zróżnicowane wsparcie kierowane jest 
do organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej, najmniejsze – do organizacji, 
które prowadzą taką działalność. Natomiast, jak wskazywano w pierwszej części rozdziału, 
obie grupy mają bardzo podobne problemy. Niezamierzonym efektem takiej sytuacji może 
być niechęć organizacji do rozpoczynania działalności gospodarczej.



Rozdział 6.
Jak finansować  
ekonomię społeczną?
Jakub Głowacki, Rafał Sułkowski



Wprowadzenie
Jednym z podstawowych założeń dotyczącym działalności przedsiębiorstw społecznych jest 
równoległa realizacja celów społecznych i ekonomicznych. Stosując pewne uproszczenia 
można stwierdzić, że jest to model, zgodnie z którym organizacje przy pomocy prowadzonej 
działalności gospodarczej wypracowują nadwyżkę finansową, która jest następnie przeznacza-
na na realizację celów społecznych. W ostatnich latach, z uwagi na zwiększenie popularności 
bezzwrotnych źródeł finansowania, dokonało się pewne zachwianie tej równowagi – jeden 
z filarów, jakim jest przedsiębiorczość, załamał się. Podmiotom ekonomii społecznej w Polsce 
nie można oczywiście odmówić determinacji w dążeniu do realizacji celów społecznych, ale 
można zarzucić, przynajmniej w wielu przypadkach, brak postaw przedsiębiorczych, które 
pozwalałyby na zerwanie z uzależnieniem od środków publicznych. Jednak przykład niektórych 
przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku od wielu lat bez większej pomocy władz publicz-
nych pokazuje, że opisany powyżej model funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
nie jest idealistycznym tworem.

Celem analizy prowadzonej w niniejszym rozdziale jest podjęcie próby dokonania krytycznej 
oceny funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. 
Aby podjąć to wyzwanie, należy w pierwszej kolejności pokazać katalog dostępnych dla pod-
miotów ekonomii społecznej źródeł finansowania.

6.1. Źródła finansowania podmiotów 
ekonomii społecznej
Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują w zróżnicowanym otoczeniu i realizują szeroki 
zakres celów. Różne są także źródła finansowania ich działalności. Poniżej zaprezentowano 
ich przegląd, z podziałem na źródła komercyjne (kredyty i pożyczki bankowe, a także papiery 
wartościowe) oraz niebankowe źródła kapitału (jak pożyczki prywatne).
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6.1.1. Finansowanie komercyjne

Pożyczka
Pożyczka jest powszechnie stosowanym instrumentem dłużnym. Znajduje swoje umocowa-
nie w Kodeksie cywilnym, który definiuje ją jako umowę dwustronną i wzajemną, w ramach 
której udzielający pożyczki zobowiązuje się do przeniesienia kapitału na własność biorącego 
pożyczkę, który, z kolei, jest zobligowany do zwrotu całości kwoty w określonym umownie 
terminie. Istotne elementy pożyczki są także określone przez Kodeks Cywilny i odnoszą się 
do takich kategorii, jak:

wysokość oprocentowania i zasady jego naliczania,•	
maksymalny okres udzielenia pożyczki,•	
rodzaj zabezpieczenia spłaty pożyczki,•	
dodatkowe postanowienia i obowiązki stron.•	

Wśród instytucji oferujących pożyczki dominują banki i parabanki (w literaturze przedmiotu 
termin ten stosuje się do instytucji, która nie posiada licencji na prowadzenie działalności 
bankowej, ale ma uprawnienia do gromadzenia i pożyczania pieniędzy, np. spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe).

Powoli powstają także instytucje, które koncentrują swoją działalność pożyczkową na organiza-
cjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. Zalicza się do nich: działający w Krako-
wie od 2009 r. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, fundusz pożyczkowy prowadzony od 
2010 r. przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, czy też Polsko-Amerykański 
Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich.

Fundusze te mogą prowadzić działalność w różnej formie prawnej – począwszy od spółek prawa 
handlowego, po formy typowe dla trzeciego sektora, czyli fundacje. Oferta tych instytucji jest 
skierowana przede wszystkim do podmiotów z sektora społecznego i osób fizycznych, które 
nie posiadają zdolności i wymaganych zabezpieczeń majątkowych do ubiegania się o kredyt 
lub pożyczkę w banku. Współpraca z instytucjami pożyczkowo-poręczeniowymi, poza wy-
mierną korzyścią w postaci kapitału, przynosi tym podmiotom dodatkową korzyść, jaką jest 
budowanie zdolności kredytowej.

Przykładem instytucji świadczącej usługi finansowe na rzecz podmiotów sektora ES na rynkowych 
zasadach jest wspomniany wcześniej Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES). Jest 
to jedna z niewielu w Polsce niepublicznych instytucji o charakterze finansowym, działających 
na rzecz organizacji pozarządowych. Idea jego powstania zrodziła się z doświadczeń zdobytych 
podczas realizacji projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (PIW 
EQUAL). Jednym z zadań tego projektu było zdiagnozowanie problemów napotykanych przez 
przedstawicieli sektora ekonomii społecznej – zarówno organizacje pozarządowe, jak i inne 
podmioty stawiające sobie cele społeczne, np. spółdzielnie socjalne. Wśród najważniejszych 
trudności organizacje te wymieniały problemy w zdobywaniu funduszy niezbędnych do prowa-
dzenia swojej działalności. Jednocześnie badania pokazały, że ponad 80% podmiotów ekonomii 
społecznej nie ma dostępu do komercyjnych instrumentów finansowych, które umożliwiają 
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rozwój i realizację celów społecznych. Bardzo rzadko wykorzystują one kredyty lub pożyczki 
– głównie z uwagi na brak własnego majątku oraz stosunkowo niskie przychody. 

Z tego względu środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mocno zaangażowane 
we wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, podjęło wysiłki na rzecz wypracowania koncepcji, 
a następnie stworzenia instytucji oferującej finansowe instrumenty wsparcia. Tak narodził się 
pomysł powołania MFES. Już w trakcie prac koncepcyjnych idea utworzenia Funduszu została 
włączona do Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Unikatowość przedsięwzięcia, 
jakim jest MFES wynika również z faktu, że do udziału w nim udało się nakłonić szereg instytucji 
o zasięgu krajowym i regionalnym. Należą do nich: Bank Gospodarstwa Krajowego, Krakowski 
Bank Spółdzielczy, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Towarzystwo Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej został 
powołany do życia w maju 2009 r. – działa jako fundacja dysponująca kapitałem założycielskim 
w wysokości 510 tys. zł. Celami statutowymi MFES są m.in.: wspieranie rozwoju gospodarczego 
i rozwój przedsiębiorczości społecznej, inspirowanie i popieranie tworzenia przedsiębiorstw 
społecznych oraz kreowanie przedsiębiorczości społecznej (zob. www.mfes.pl).

Kredyt
Kredyt należy traktować jako instrument o konstrukcji podobnej do pożyczki. W ślad za art. 69 
Prawa bankowego uznaje się, że „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dys-
pozycji kredytobiorcy na czas oznaczony środki pieniężne z przeznaczeniem na określony cel, 
a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z nich na warunkach określonych w umowie, 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty 
prowizji od udzielonego kredytu”. Analiza ustawowej definicji kredytu umożliwia określenie 
cech, które odróżniają go od pożyczki, a są to:

instytucjonalnie kredytu może udzielić tylko bank, a nie dowolny podmiot,•	
wskazany jest jednoznaczny cel finansowania,•	
występuje wynagrodzenie po stronie banku w postaci odsetek i prowizji.•	

Wymieniona powyżej ustawa jasno określa elementy umowy kredytowej22 oraz zezwala 
na udzielenie kredytu wyłącznie podmiotom posiadającym wcześniej zbadaną zdolność kredy-
tową. Zdolność kredytową można zdefiniować jako sposobność do generowania przychodów 
umożliwiających spłatę zaciągniętego kredytu. Praktyka sektora finansowego pokazuje, że 
istnieją mechanizmy pozwalające na udzielenie kredytu w przypadkach, gdy występują kom-
plikacje w osiągnięciu zdolności kredytowej. Istnieją dwa sposoby na podwyższenie zdolności 
kredytowej, a mianowicie:

22 Art. 69 ust 2. Prawa bankowego wyszczególnia kilkanaście kryteriów umowy kredytowej uznanej za ważną. Są to: pisem-
na forma zawarcia, wskazane strony umowy, określona kwota i waluta kredytu, cel przeznaczenia kredytu, zasady i ter-
min jego spłaty, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego spłaty, sposób zabezpieczenia kredytu, uprawnienia 
kontrolne banku wobec kredytobiorcy, termin i sposoby przekazania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 
wysokość prowizji oraz warunki dokonywania zmian umowy i jej rozwiązania.
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ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu•	 23,
przygotowanie programu naprawczego w przypadku złej kondycji podmiotu, który prze-•	
kona bank do podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej.

W tabeli 6.1. przedstawiono zasadnicze różnice występujące pomiędzy kredytem i pożyczką.

Tabela 6.1.  
Pożyczka i kredyt – ujęcie porównawcze

Kryterium Pożyczka Kredyt

WŁASNOść śRODKóW pożyczkobiorca bank

PRZEZNACZENIE dowolne określone

WARUNKI bank posiadanie zdolności kredytowej

PODMIOT FINANSUJĄCY
dowolny podmiot posiadający 
zdolność do czynności prawnych

bank

Źródło: [Królikowska 2009, s. 51].

6.1.2. Finansowanie niekomercyjne
Finansowanie niekomercyjne, do którego zalicza się granty, dotacje i darowizny jest obecnie 
najczęściej wykorzystywane przez PES w Polsce. Istotną rolę odgrywa również możliwość 
otrzymywania 1% PIT, następuje też wzrost roli innych instrumentów, takich jak: darczyńców 
instytucjonalnych, systematycznych wpłat osób fizycznych, sponsoringu, a także zysków z pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Powyższe ustalenia potwierdzają badania prowadzone 
w 2010 r. przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Badaniem objęto 109 podmiotów z terenu 
Małopolski. Według respondentów źródła finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych 
można uszeregować w następującej kolejności (każdy podmiot mógł podać kilka źródeł):

Dochody z działalności ekonomicznej – 79 podmiotów,1. 
Środki publiczne rządowe i samorządowe (np. FP, PFRON, FIO) – 55 podmiotów,2. 
Darowizny od osób indywidualnych i przedsiębiorstw – 43 podmioty,3. 
Składki członkowskie – 18 podmiotów,4. 
Fundusze strukturalne UE – 18 podmiotów,5. 
1% dla OPP – 9 podmiotów,6. 
Środki finansowe innych organizacji pozarządowych – 4 podmioty [Frączek i in. 2010].7. 

Granty i dotacje
Granty i dotacje stanowią obecnie największą grupę źródeł finansowania działalności wśród 
wszystkich omawianych mechanizmów, co jest ściśle związane ze środkami finansowymi dystry-

23 Na rynku jest dostępny szereg instrumentów zaliczanych do grupy dodatkowych zabezpieczeń kredytu, są to w szcze-
gólności: poręczenie, zastaw, hipoteka kaucyjna, gwarancja bankowa, weksel oraz dobrowolne poddanie się egzekucji.
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buowanymi poprzez fundusze europejskie. W ramach funduszy pochodzących z UE występują 
dwa dominujące rodzaje finansowania i są to: dotacje służące współfinansowaniu określonych 
projektów i celów (zwyczajowo na podstawie zaproszenia do składania wniosków) oraz drugi 
typ, jakim są zamówienia publiczne udzielane na bazie zaproszenia do składania ofert celem 
zakupu usług lub towarów służących zapewnieniu funkcjonowania instytucji lub programów 
UE. W programach operacyjnych na szczeblu krajowym istnieje szereg działań adresowanych 
wyłącznie do sektora ekonomii społecznej oraz ujmowanego szerzej trzeciego sektora.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)1. 
Głównym celem PO KL jest umożliwienie realizacji działań prowadzących do wzrostu za-
trudnienia i osiągnięcia spójności społecznej. W ramach programu wyszczególniono na-
stępujące priorytety przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej:

Priorytet V – Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.•	
Priorytet VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie dla pozostających bez zatrudnienia na regio-•	
nalnym rynku pracy.
Priorytet VI – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.•	
Priorytet VI – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktyw-•	
ności zawodowej.
Priorytet VII – Poddziałanie 7.2.2 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych •	
wykluczeniem społecznym.

Wśród instrumentów oferowanych w ramach PO KL, obok typowego finansowania gran-
towego, pojawiają się także dotacje na utworzenie i wyposażenie spółdzielni socjalnej 
(np. Działanie 6.2 i 7.2.2), a także instrumenty zwrotne w postaci pożyczek. Testem tego 
ostatniego narzędzia ma być planowane w 2012 r. uruchomienie przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego systemu pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych. Kwota 30 mln zł zo-
stanie podzielona pomiędzy 5 operatorów działających na szczeblu makroregionu (składa 
się na niego od 3 do 4 województw). Sukces systemu pożyczek będzie stanowił podstawę 
do tworzenia dłużnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw społecznych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)2. 
Program jest przeznaczony dla mieszkańców i podmiotów z terenu: gmin wiejskich, gmin 
miejsko-wiejskich – z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, gmin miejskich 
– z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Program zawiera interesu-
jące z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej działanie, a jest nim Działanie  
5.1 Odnowa i rozwój wsi.
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)3. 
Program Operacyjny FIO stanowi instrument finansowy, którego głównym celem jest 
zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków 
wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w wykonywaniu zadań 
publicznych, w ramach kształtowanych i realizowanych na zasadach partnerstwa i po-
mocniczości polityk publicznych [Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
2009-2013].
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PO FIO składa się z następujących priorytetów:
Priorytet I – Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.•	
Priorytet II – Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.•	
Priorytet III – Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.•	
Priorytet IV – Rozwój przedsiębiorczości społecznej.•	

Ponadto realizowany jest Priorytet V – Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie 
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji PO FIO. Beneficjentami PO FIO mogą 
zostać wyłącznie organizacje pozarządowe, w tym także spółdzielnie socjalne i instytucje 
kościelne.

1% PIT
Mechanizm 1% PIT to kolejna z popularnych form finansowania organizacji pozarządowych. 
Należy zaznaczyć, że nie jest to mechanizm przeznaczony dla wszystkich podmiotów, a jedynie 
tych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP)24. 

Ustawodawca przewiduje, że jeden procent mogą przekazać:
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (także podatnicy uzyskujący do-•	
chody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,•	
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z 19% •	
stawki podatku,
emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS •	
w tym zakresie (podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę).

Skala środków przekazywanych w ramach mechanizmu 1% wykazuje, począwszy od 2003 r., 
tendencję wzrostową. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba osób przekazujących 
1% zwiększyła się w 2008 r. w stosunku do 2007 r. o ponad 2 mln osób. W 2008 r. aż 7324953 
podatników zdecydowało się przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP (w 2007 r. – 5134675 
osób). W efekcie kwota wnioskowana do przekazania na rzecz OPP osiągnęła niespotykaną 
dotąd skalę blisko 400 mln zł (dane Ministerstwa Finansów z deklaracji składanych za 2008 r., 
www.mf.gov.pl).

Darowizna
Darowizna stanowi rodzaj umowy, którą normuje Kodeks Cywilny. Umowa ta jest zawierana 
przez darczyńcę i obdarowanego, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. 
Z punktu widzenia obdarowanego (organizacji pozarządowej) darowizna jest bardzo korzystną 
formą nabycia kapitału i wartości niefinansowych. Obdarowany nie odprowadza podatku od 
otrzymanych darowizn, ale musi dokonać ich wyodrębnienia w zeznaniu podatkowym wraz ze 
wskazaniem celów, na jakie została przeznaczona. Podmiot obdarowany ma także obowiązek 

24 Organizacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 
22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 28 poz. 146). Zob.: www.pozytek.gov.pl
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podania nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli suma darowizn od jednego podmiotu przekracza 
35 tys. zł w skali roku. 

6.2. Przedsiębiorczość a działalność społeczna
Dynamiczny rozwój ekonomii społecznej w Polsce nastąpił wraz z rozpoczęciem wdrażania 
PIW EQUAL – pierwszego programu finansowanego z funduszy strukturalnych UE, który był 
dedykowany temu sektorowi. W latach 2004-2008 na realizację projektów finansowanych z tego 
źródła wydano łącznie 767,8 mln zł. Brak obowiązku wnoszenia wkładu własnego do planowa-
nego przedsięwzięcia powodował, że coraz większa rzesza instytucji zaczęła interesować się 
ekonomią społeczną. Tworzone były różnorodne partnerstwa, dzięki którym wdrażano w życie 
wiele ciekawych pomysłów. W okresie realizacji programu rozliczono ponad 100 w pełni doto-
wanych projektów, w prace zaangażowało się 636 organizacji partnerskich, które wypracowały 
kilkadziesiąt szczegółowo opisanych rezultatów. Sektor ekonomii społecznej w Polsce rósł w siłę 
i coraz wyraźniej przebijał się do świadomości przeciętnego obywatela naszego kraju. 

Tabela 6.2.  
PIW EQUAL – podstawowe informacje na temat zrealizowanych projektów (wybrane Tematy)

DZIAŁANIA

Łączna 
wartość 

projektów 
(w mln zł)

średnia 
wartość 

projektu 
(w mln zł) Liczba 

TEMAT A: 
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym 
trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem 
promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich

256,2 6,6 39

TEMAT D: 
Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), 
a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa 
jakości miejsc pracy

210,9 7,0 30

TEMAT F: 
Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw 
i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce 
oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych 
technologii

179,1 6,6 27

TEMAT G: 
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja 
kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie 
bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań 
towarzyszących

61,5 4,7 13

TEMAT I: 
Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się 
o status uchodźcy

9,7 2,4 4

Źródło: [Mapa dotacji UE, dostępne na: www.mapadotacji.gov.pl (styczeń 2012)].
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Brakuje opracowań, które rzetelnie dokonałyby całościowej oceny PIW EQUAL. Jedynie w przy-
padku Działania 125 można dotrzeć do raportów ewaluacyjnych, które w 5–stopniowej skali 
przyznają różnym aspektom związanym z realizacją tego programu końcową ocenę pomiędzy 
3 a 4 [m.in. Jaszczołt i in. 2005]. Patrząc jednak z pespektywy czasu można stwierdzić, że pro-
gram EQAUL był swego rodzaju kołem zamachowym dla rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w Polsce. Co prawda wiele zapoczątkowanych przedsięwzięć zakończyło się wraz z zamknięciem 
programu, jednak część z nich przetrwała i wypromowała ideę ekonomii społecznej.

Kolejnym właściwym krokiem na drodze do rozwoju tego sektora powinna być działalność 
wspierająca postawy przedsiębiorcze wśród podmiotów ekonomii społecznej, tak aby mogły 
coraz lepiej radzić sobie na otwartym rynku. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, będący 
kontynuatorem działań PIW EQUAL, niestety nie wpłynął korzystnie na ten istotny aspekt 
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 

Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to ogromne przedsięwzięcie, które jeszcze 
się nie zakończyło, a zatem ciężko jest dokonać jego jednoznacznej oceny. Faktem jest jednak 
ogromne zbiurokratyzowanie systemu rozdzielania środków. Świadczyć o tym może dopusz-
czalny poziom kosztów pośrednich w realizowanych projektach, który wynosi w przypadku 
niewielkich projektów nawet 20%. Dla porównania, przeciętna jednostka samorządu teryto-
rialnego na działania z zakresu administracji potrzebuje ok. 10% swojego budżetu. Tak wysoki 
stopień sformalizowania struktur powoduje, że dużo większą część swoich zasobów podmioty 
ekonomii społecznej muszą angażować do załatwiania kwestii formalnych związanych z pozyski-
waniem środków, ich rozliczaniem i sprawozdawczością. To z kolei mocno je uzależnia od tego 
typu wsparcia. Jest to trudne do zaakceptowania, gdyż polskie społeczeństwo jest powszechnie 
uważane za przedsiębiorcze. Świadczą o tym wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez 
autorów tego rozdziału wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie (zob. Badania potrzeb pożyczkowych studentów i absolwentów przeprowadzone przez 
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w styczniu 2012 r.). Wyniki badań wykazały wysoką 
skłonność młodych osób do zakładania własnej działalności gospodarczej. Co ciekawe, zarówno 
studenci, jak i absolwenci są raczej entuzjastycznie nastawieni do preferencyjnych pożyczek, 
które pozwalają założyć i rozwinąć własną firmę. Wynika to w dużej mierze z nieświadomości 
istnienia bezzwrotnych dotacji na ten cel. Szczególnie ciekawe wyniki przyniosło pytanie doty-
czące potencjalnego wpływu preferencyjnych pożyczek na motywację do rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej. Sporo, bo aż 67% osób twierdzi, że preferencyjna pożyczka jest 
istotnym lub bardzo istotnym (oceny 7-10) czynnikiem mobilizującym do założenia własnego 
biznesu. Średnia ocena w tej kategorii wyniosła 7,0 (por. rysunek 6.1). 

Również szacowane potrzeby nie były w badanej grupie wysokie. Zdecydowana większość 
ankietowanych osób była zdania, że kwota pomiędzy 15-35 tys. zł jest wystarczająca na zało-
żenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

25 PIW EQUAL był realizowany w 3 etapach: Działanie 1 – tworzenie Partnerstw na Rzecz Rozwoju i nawiązywanie współ-
pracy ponadnarodowej, Działanie 2 – wdrażanie założeń Partnerstwa oraz Działanie 3 – upowszechnianie wyników 
i mainstreaming.
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Rysunek 6.1.  
Czy preferencyjna pożyczka na założenie własnego biznesu połączona z indywidualnym, 
profesjonalnym doradztwem mobilizuje do jego rozwijania?

1 – wcale, 10 – bardzo

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

6.3. Zwrotne czy bezzwrotne 
źródła finansowania?
Różnorodność i stosunkowo szeroki dostęp do bezzwrotnych źródeł finansowania podmiotów 
ekonomii społecznej powoduje, że wraz z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej sektor 
ekonomii społecznej coraz bardziej uzależnia się od stosunkowo łatwo dostępnych środków. 
Wcześniej sektor ten był zmuszony, w dużej mierze, do samodzielnego finansowania własnej 
działalności. Pomoc państwa czy samorządów była znikoma. Zaradność, kreatywność i inwen-
cja twórcza była motorem napędowym działań ludzi posiadających określoną wizję. Sektor 
ekonomii społecznej był siedliskiem innowacji społecznych, dzięki którym rozwiązywano 
lokalne problemy. Wiązało się to oczywiście również z tym, że podmiotów, które były w stanie 
funkcjonować w takich warunkach było dużo mniej niż teraz.

Obecnie obserwuje się szybko rosnącą liczbę podmiotów ekonomii społecznej, jednak są one 
w coraz większym stopniu uzależnione od zewnętrznych źródeł finansowania, a ich działal-
ność w ostatnich latach wyprofilowała się pod kątem dwóch czynności: aplikowania o środki 
finansowe oraz realizacji projektów.

Panuje pogląd, że podmioty ekonomii społecznej powinny być wspierane na początku swojej 
działalności, żeby dać im szansę na rozwinięcie skrzydeł. Zakłada się, że po pewnym czasie 
utworzony podmiot będzie samowystarczalny. Jednak dla wielu podmiotów samowystarczal-
ność polega na uzyskaniu dostępu do regularnego finansowania, a nie na wypracowywaniu 
zysku w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
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Innym problemem jest „wkraczanie” na teren ekonomii społecznej tzw. sprytnych przed-
siębiorców. Forma prawna spółdzielni socjalnej oferuje wiele korzyści, z których największą 
wydaje się możliwość dostępu do źródeł finansowania, z których nie mogą korzystać tradycyjni 
przedsiębiorcy. Powoduje to, że spółdzielnia socjalna staje się powoli formą prawną coraz 
częściej wykorzystywaną przez osoby, które z sektorem ekonomii społecznej nie mają wiele 
wspólnego. Wystarczy zmobilizowanie 5 osób, a następnie uzyskanie w miejscowym urzędzie 
pracy statusu osoby bezrobotnej. Wówczas osoby te mają możliwość uzyskania znaczącego 
wsparcia na wyposażenie swojej firmy, mimo że o ekonomii społecznej dowiedzieli się parę 
tygodni wcześniej z internetu. 

Podobnie zresztą czynią samorządy (w szczególności gminy) – dokonują outsourcingu nie-
których obszarów swojej działalności (np. usługi komunalne) w formie spółdzielni socjalnej, 
dzięki czemu otrzymują dodatkowe dofinansowanie na działalność, którą do tej pory i tak już 
prowadziły. Zakładanie spółek komunalnych stało się w takim układzie nieopłacalne.

Podsumowanie
Zapewnienie dobrego systemu finansowania dla przedsiębiorstw społecznych nie jest sprawą 
łatwą. Z jednej strony, władze publiczne powinny mieć świadomość, że podmioty te są w trud-
niejszej sytuacji niż tradycyjne przedsiębiorstwa. Ich działalność opiera się bowiem na przeko-
naniu, że realizacja celów społecznych jest równie ważna jak spełnianie celów gospodarczych. 
Z drugiej jednak strony, wspieranie tego sektora poprzez przyznawanie bezzwrotnych dotacji 
prowadzi do zaniku przedsiębiorczości, która jest nieodłącznym elementem ekonomii społecz-
nej. Działalność gospodarcza jest przecież tym, co odróżnia podmioty ekonomii społecznej od 
typowych organizacji charytatywnych.

Dużo lepszym rozwiązaniem, które jednocześnie zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom 
społecznym i zmusza te podmioty do efektywnego działania są preferencyjne pożyczki. Takie 
pożyczki można różnie kształtować, np. z przeznaczeniem dla konkretnych form działalności 
przedsiębiorstw społecznych lub też w zależności od obszaru, w jakim działają. Kapitał zgroma-
dzony w ramach funduszu pożyczkowego może być wykorzystywany wielokrotnie, a zatem jest 
w stanie wesprzeć większą liczbę podmiotów. Ich obsługa jest o wiele mniej zbiurokratyzowana 
niż w przypadku dotacji, dzięki czemu koszty administracyjne zostałyby zminimalizowane. 
Najwyższa zatem pora na to, aby uwolnić podmioty ekonomii społecznej od brzemienia, jakim 
są bezzwrotne instrumenty finansowe.



Rozdział 7.
Marketing i promocja podmiotów 
ekonomii społecznej. Od deficytu 
do współdziałania

Tomasz Mika, Bartłomiej Sroczyński



Wprowadzenie
Podmioty ekonomii społecznej (PES) muszą mieć środki, aby realizować swoje społeczne 
cele – co de facto oznacza, że prędzej czy później muszą skutecznie konkurować na rynku. 
Wiele z nich nie otrzymuje już żadnych dotacji, a wiele innych przestanie je otrzymywać po 
wyczerpaniu się unijnych środków, jakie zostały dla Polski przeznaczone na lata 2007-2013. 
Przedsiębiorstwa społeczne zabiegają więc o miejsce na rynku, starają się konkurować z innymi 
firmami. Potrzebują m.in. diagnozy dotyczącej potrzeb klienta, nowoczesnej polityki jakości, 
umiejętnego kształtowania cen itd. A do tego wszystkiego potrzebna jest marketingowa 
orientacja przedsiębiorstw społecznych. 

Dla każdego nowoczesnego przedsiębiorcy jest oczywiste, że skuteczny marketing przynosi 
określone korzyści: pozwala na właściwe sprofilowanie produkcji i usług, zapewnia efektyw-
ne wydawanie środków na promocję, zwiększa poziom przychodów. Przykładem mogą być 
strony www – przy podobnych nakładach można mieć stronę „po prostu wiszącą” w sieci 
lub witrynę, która faktycznie przyczynia się do podniesienia poziomu sprzedaży lub wręcz 
jest jej narzędziem. Ulotka może trafiać do kosza lub sprawiać, że klient trafia pod właściwy 
adres. Identyczne produkty są sprzedawane w zupełnie inny sposób, w innych miejscach, 
inaczej opakowane – i w nieporównywalnych cenach. To wymaga rozeznania potrzeb klienta 
i dopasowania do jego oczekiwań produkcji i usług.

W niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na podstawowe deficyty marketingowe, które można 
dostrzec w przypadku wielu PES, a także podkreślono szansę, jaką jest wspólne budowanie 
marki poprzez identyfikację najlepszych jakościowo produktów i usług ekonomii społecznej. 

***

Podmioty ekonomii społecznej działają niemal we wszystkich możliwych działach gospo-
darki – począwszy od podstawowych usług dla ludności po zaawansowaną technologicznie 
współpracę z dużymi podmiotami biznesowymi. Funkcjonują one na bardzo konkurencyjnych 
rynkach, rywalizując z podmiotami nastawionymi na generowanie zysku, a więc podmiotami 
zmuszonymi poprzez oczekiwania ich właścicieli do profesjonalizacji działań, stosowania narzę-
dzi optymalizacyjnych, a zwłaszcza do skutecznego pozyskiwania klientów poprzez możliwie 
trafną diagnozę ich potrzeb, a następnie ich zaspokajanie w pożądany sposób.
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7.1. Przyczyna deficytów marketingowych 

W przeciwieństwie do podmiotów stricte komercyjnych, u podstaw powstania zdecydowanej 
większości podmiotów ekonomii społecznej leżą przede wszystkim potrzeby związane z rozwią-
zywaniem istotnych problemów społecznych, takich jak wykluczenie społeczne (marginalizacja), 
w tym bezrobocie czy konieczność zapewnienia warunków do rehabilitacji społecznej, fizycznej 
i zawodowej. Przy planowaniu, a następnie podejmowaniu decyzji o utworzeniu podmiotów 
ekonomii społecznej przeważa nastawienie na uzyskanie relatywnie szybkich i mierzalnych 
efektów we wskazanych obszarach. Wiele podmiotów ekonomii społecznej powstaje w wyniku 
działań projektowych (np. w ramach Priorytetu VII PO KL), w przypadku których w określonym 
czasie trzeba uzyskać wymierne efekty w postaci np. utworzenia nowych miejsc pracy dla 
grup objętych wsparciem czy odpowiedniej liczby nowych spółdzielni socjalnych. Instytucje 
wspierające powstające PES skupiają się na rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez 
zainicjowanie oraz zorganizowanie i uruchomienie PES. Nacisk położony jest też na stronę prawną 
tego procesu. Niestety, często deprecjonuje się bądź nie przykłada właściwej wagi do zna-
czenia planowania marketingowego dla skuteczności funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej na rynku. Stąd po okresie wsparcia dotacyjnego (i pomostowego), po „zaliczeniu” 
wymaganego projektem okresu istnienia podmiotu pojawiają się kłopoty – wieloaspektowa 
słabość rynkowa, której genezą jest brak orientacji marketingowej przedsiębiorstw społecznych. 
Wyjątki od tej reguły są na tyle nieliczne, że pozostają wyjątkami – niestety potwierdzającymi 
regułę. Przeglądając programy wizyt studyjnych, można zauważyć, że w całej Polsce powtarzają 
się te same podmioty, które wskazuje się jako wzór skutecznie działającego PES. 

Przedsiębiorstwa biznesowe reagują elastycznie na ciągłe zmiany sytuacji rynkowej poprzez 
realizację przemyślanych strategii marketingowych w celu identyfikacji, opisania, a następnie 
eksploracji poszczególnych nisz rynkowych, zaś podmioty ekonomii społecznej konsekwentnie 
realizują założenia i wytyczne marketingowe przyjęte na etapie tworzenia koncepcji podmiotu. 
Podmioty biznesowe dążą do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez m.in. wprowadzanie 
na rynek coraz bardziej zróżnicowanych, zindywidualizowanych produktów i usług, natomiast 
podmioty ekonomii społecznej, utrzymując bez zmian pierwotne zdolności wytwórcze i strukturę 
oferowanych produktów, częstokroć podejmują wysiłki zmierzające do przekonania poten-
cjalnych odbiorców, iż oferowane przez PES produkty są zdolne do zaspokojenia ich potrzeb. 
Należy też zwrócić uwagę na potencjał PES – zarówno finansowy, jak i osobowy: braki w tym 
pierwszym częściowo rekompensują dotacje, natomiast proces uzupełniania kwalifikacji i zmia-
ny świadomości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest z natury skomplikowany 
i długotrwały. Tutaj widoczna jest wyraźna przewaga przedsiębiorstw komercyjnych, gdzie 
częściej zatrudnia się ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach.

7.2. Wybrane deficyty marketingowe 

Zarysowane powyżej ewidentne różnice w praktycznym podejściu do prowadzenia działalności 
gospodarczej pomiędzy profesjonalnie zarządzanymi podmiotami biznesowymi a podmiotami 
ekonomii społecznej są niejako pochodnymi sposobu organizacji podmiotów ekonomii spo-
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łecznej, a następnie ich zarządzania. Poniżej przedstawiono wybrane luki i deficyty występujące 
w sferze działań marketingowych PES.

7.2.1. Źle rozumiany marketing
Zarówno na etapie planowania utworzenia podmiotu ekonomii społecznej, jak i w okresach 
późniejszych osoby inicjujące powstanie i zarządzające PES popełniają fundamentalny błąd 
– zawężają znaczenie oraz zakres stosowania marketingu, który traktowany jest wyłącznie 
lub przede wszystkim jako narzędzie sprzedażowe, pełniące podrzędną, operacyjną rolę w pro-
cesie zarządzania. Mówiąc prościej – marketing jest niewłaściwie rozumiany i wykorzystywany. 
Skutkiem takiego podejścia jest nierzadko sytuacja oferowania przez PES produktów i usług bez 
znajomości potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, a następnie wydatkowanie środków 
pieniężnych na narzędzia promocyjno-sprzedażowe mające zachęcić klientów do nabywania 
produktów i usług, których zbieżność z realnymi potrzebami może wynikać wyłącznie z przy-
padku bądź intuicji kadry zarządzającej PES.

Tymczasem fundamentem orientacji marketingowej jest założenie, że podmiot gospodarczy 
koncentruje się na rozpoznanych, realnych potrzebach i preferencjach potencjalnych klientów, 
a następnie podejmuje działania w celu zaoferowania produktów i usług zaspokajających 
istniejące potrzeby i oczekiwania w sposób efektywniejszy od konkurentów. Podstawowym 
zadaniem podmiotu działającego na rynku jest dostosowanie swojej oferty produktowej 
do zróżnicowanych i dynamicznych preferencji klientów.

Wskazana rozbieżność pomiędzy praktyką planowania i działania operacyjnego a kanonami 
marketingowymi determinuje niską skuteczność funkcjonowania PES na rynku i praktycznie 
uniemożliwia uzyskanie elementów przewagi konkurencyjnej w obszarze oferowanego port-
fela produktów i usług.

7.2.2. Marketing akcyjny i przypadkowy
Podejmowane przez PES działania promocyjne wynikają przede wszystkim z bieżących potrzeb 
i przyjmują formę nieskoordynowanych i niezintegrowanych działań „akcyjnych” – mają na celu 
m.in. zniwelowanie negatywnych skutków błędów popełnionych na etapie planowania mar-
ketingowego. Często zadania z zakresu marketingu są wykonywane w oderwaniu od strategii 
organizacji. Powód jest prozaiczny – zadania te są realizowane przez osoby posiadające wiedzę 
i umiejętności osobiste oraz kompetencje wykonawcze w ramach struktury podmiotu, ale 
niestety pozbawione jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie strategii rynkowej podmiotu. 
Takie niekorzystne zjawisko wynika przede wszystkim z całkowitego braku lub wadliwego 
umieszczenia komórki organizacyjnej (czy choćby jednej osoby) odpowiadającej za marketing 
w strukturze organizacyjnej PES. Wobec powyższego, zamiast być elementem integrującym 
oraz ukierunkowującym wszystkie bez wyjątku obszary działalności firmy i kreującym strategię 
organizacji, marketing stanowi dla PES jedynie jedno z dostępnych narzędzi. Uniemożliwia 
również skuteczne realizowanie tak kluczowych dla podmiotów biznesowych funkcji, jak: 
zbieranie, weryfikowanie i analizowanie danych rynkowych, wnioskowanie logiczne i statystycz-
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ne, kreowanie lub korygowanie planów działań podmiotu na poziomach od strategicznego 
do operacyjnego, w zależności od zmienności otoczenia.

7.2.3. „Nie mamy marketingowca”
Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań marketingowych PES 
są zasoby ludzkie, a dokładnie – ich brak lub występujące w ich ramach deficyty. Niski poziom 
wynagrodzeń w podmiotach ES, również na stanowiskach kierowniczych i zarządczych, skut-
kuje negatywną selekcją pracowników odpowiedzialnych za zadania marketingowe bądź 
całkowitym ich brakiem. Należy zauważyć, że poziom kompetencji biznesowych wśród osób 
zarządzających PES jest znacznie niższy, zarówno w zakresie posiadanej wiedzy, jak i doświad-
czenia, niż w przypadku osób zajmujących analogiczne stanowiska w przedsiębiorstwach 
rynkowych. Spośród wszystkich typów podmiotów ekonomii społecznej opisane zjawisko 
jest znacznie mniej odczuwalne na najwyższych szczeblach kierowniczych w Zakładach Ak-
tywności Zawodowej czy – wciąż nielicznych – spółdzielniach socjalnych osób prawnych czy 
spółkach działających nie dla zysku. W spółdzielniach socjalnych osób fizycznych zazwyczaj 
nie ma nikogo z przygotowaniem i doświadczeniem marketingowym. Na etapie tworzenia 
biznesplanu jest to kompensowane wsparciem instytucji pomocowej (np. ośrodka wspierania 
ekonomii społecznej), ale to wsparcie nazbyt często przybiera formę wyręczania, a nie realnego 
przekazywania wiedzy i podnoszenia kompetencji wśród pracowników PES.

7.2.4. Brak analizy i planowania
Braki w zakresie analizy i planowania marketingowego to kolejne deficyty zdiagnozowane 
w prowadzeniu działalności przez PES. Przejawiają się one m.in. poprzez:

niewystarczające rozpoznanie potencjału oraz oferty produktowej i poziomu cen pod-•	
miotów konkurencyjnych; nie stosuje się stałych narzędzi monitoringu pozycji konkuren-
cyjnej podmiotu oraz poszczególnych grup produktowych,
niewystarczający zakres analizy rynku po stronie klientów; podmioty ekonomii społecz-•	
nej tylko w wyjątkowych przypadkach przeprowadzają analizę segmentów rynku i okre-
ślają segmenty docelowe (wraz ze sporządzeniem pogłębionej analizy ww. segmentów) 
– taki stan sprawia, że produkty i usługi oferowane na rynku adresowane są do wszystkich 
potencjalnych klientów, bez indywidualizacji ich parametrów funkcjonalno-użytkowych 
w zależności od charakteru oraz potrzeb ostatecznego klienta.

7.2.5. Gdzie jest 4P?
Deficyty marketingowe w obszarze produktów oferowanych przez PES łatwo dostrzec, opiera-
jąc się na kanonicznym modelu „marketingu mix”, który powszechnie jest określany jako „4P”. 
W skrócie, oznacza to postrzeganie atrakcyjności produktu przez klientów poprzez następujące 
współzależne płaszczyzny oferty podmiotu:

produkt – czyli cechy funkcjonalno-użytkowe oferty produktowo-usługowej,•	
cenę, po jakiej oferowane są produkty i usługi,•	
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promocję, w tym przede wszystkim zakres i skuteczność stosowanych narzędzi promo-•	
cyjnych,
dystrybucję, postrzeganą jako dogodność dokonywania zakupu przez klienta.•	

Niezależnie od zróżnicowania jakościowego oferowanych przez PES produktów i usług, ce-
chą charakterystyczną jest często trudność w utrzymaniu stabilnej jakości oferty – dochodzi 
do znacznych fluktuacji wskaźnika P/Q, który obrazuje relację pomiędzy ceną zakupu produktu 
przez klienta a uzyskaną za tę cenę jakością i użytecznością. Wspomniany współczynnik jest 
naturalną miarą atrakcyjności oferty stosowaną mniej lub bardziej świadomie przez wszystkich 
klientów w trakcie i po zakończeniu procesu zakupu, jak również wpływa w sposób bezpośredni 
na subiektywne poczucie zadowolenia z przeprowadzonej transakcji. Podstawową zasadą 
marketingową jest utrzymywanie wskazanej relacji na stabilnym poziomie, ponieważ każda jej 
zmiana powoduje, że zmieniają się również oczekiwania klientów odnoszące się do przyszłych 
ewentualnych transakcji. Z uwagi na deficyty wskazane powyżej, zapewnienie stabilności 
wartości wskaźnika P/Q przez PES jest problematyczne.

Powszechną praktyką w podmiotach ekonomii społecznej jest kształtowanie cen oferowanych 
produktów i usług z wykorzystaniem metody kalkulacyjnej, sprowadzającej się do relatywnie 
wnikliwej analizy koszów wytworzenia produktów i doliczania określonej procentowo marży. 
Często jednak nie uwzględnia się kosztów stałych funkcjonowania PES. To może prowadzić 
do „paradoksalnej” w odczuciu podmiotu sytuacji, że pomimo uzyskiwanych dodatnich marż 
na sprzedaży, wynik finansowy za analizowany okres jest ujemny. W praktyce, zwłaszcza począt-
kujące PES nie prowadzą analiz, co z punktu widzenia każdego biznesu jest, kolokwialnie mówiąc, 
„równią pochyłą”. Metoda kalkulacyjna prowadzi również do nieuwzględniania w kształtowaniu 
cen poziomu cen rynkowych i ich dynamiki. To powoduje, że proponowana cena sprzedaży jest 
rażąco wysoka bądź – i to zjawisko bardzo częste w PES – rażąco niska w porównaniu do cen 
rynkowych. Obie sytuacje negatywnie wpływają na atrakcyjność oferty. Przykładowo, catering 
wyceniony poniżej stawek rynkowych wzbudza wątpliwości kontrahentów co do jakości oferty 
i prowadzi do rezygnacji z transakcji.

Promocja w sektorze ekonomii społecznej, realizowana zarówno przez same PES, jak i przez 
organizacje i instytucje je wspierające, jest zorientowana przede wszystkim na promocję 
samej idei ekonomii społecznej i jej znaczenia dla społeczności lokalnych i regionalnych. Taki 
rodzaj promocji, a raczej jej dominacja w strukturze przekazywanych treści promocyjnych – 
bez uwypuklenia wysokiej jakości produktów i usług – może przyczyniać się do wzmacniania 
niepożądanego z punktu widzenia marketingu wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. 
W celu wzmocnienia pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej, jak również kreowania 
pożądanego wizerunku tych podmiotów jako organizacji profesjonalnych i wiarygodnych, 
podejmowane w analizowanym obszarze działania winny być zorientowane na promocję 
poszczególnych produktów i usług oferowanych na rynku. Na promocję w PES permanentnie 
brakuje środków. Tymczasem, pomimo niemal nieograniczonych możliwości oraz relatywnie 
niskich kosztów nadal zauważalna jest słaba obecność podmiotów ekonomii społecznej 
w szeroko rozumianym wirtualnym świecie. Istniejące strony internetowe są w dużej mierze 
szczątkowe w warstwie informacyjnej, skupione raczej na prezentacji samych podmiotów 
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i idei ekonomii społecznej, nie zaś na promocji produktów i usług. Na stronach głównych PES 
widnieją cele statutowe (społeczne), eksponuje się historię spółdzielni, dziękuje ośrodkom 
wsparcia i samorządom. Trudno natomiast na tych stronach znaleźć ofertę, nie mówiąc o ele-
mentach komunikacji z potencjalnym klientem, takich jak formularze ofertowe, kalkulatory 
cen itd. Niestety nagminne jest także nieaktualizowanie stron internetowych. Bardzo rzadko 
jest wykorzystywany potencjał innych innowacyjnych narzędzi internetowych, a mianowicie: 
portali społecznościowych, portali aukcyjnych oraz portali zakupów grupowych itp.

Osoba podejmująca współpracę z podmiotami ekonomii społecznej już przy pierwszym 
kontakcie zauważa przede wszystkim brak albo niewystarczające oznaczenie siedziby PES 
oraz miejsc świadczenia usług i sprzedaży produktów. Kierunkowskazy stosowane są w ilo-
ściach śladowych, natomiast oznaczenia siedzib i miejsc sprzedaży nie zawsze są widoczne 
dla przechodnia bądź kierowcy przejeżdżającego samochodu. Co więcej, tylko w sporadycz-
nych przypadkach z istniejących elementów oznaczeniowych potencjalny klient jest w stanie 
wywnioskować, jaki rodzaj działalności produkcyjno-usługowej jest prowadzony przez dany 
podmiot ekonomii społecznej.

7.2.6. Razem czy osobno?
Podmioty ekonomii społecznej w stopniu dużo węższym niż jest to możliwe i pożądane 
wykorzystują efekt synergii, który mógłby pozwolić na znaczne zwiększenie potencjału 
oraz portfela produkcyjno-usługowego zarówno poszczególnych PES, jak i całego sektora 
ES. Większość z podmiotów prowadzi działalność w separacji od innych podmiotów sektora, 
koncentrując się na „własnym”, często wyłącznie lokalnym rynku, który okazuje się rynkiem 
relatywnie płytkim. Co więcej, obserwowane jest zjawisko silnej konkurencji wewnątrz sektora, 
wraz z przypadkami składania ofert konkurencyjnych względem innych PES, czy też „wrogich 
przejęć” stałych klientów.

Powyższe elementy uniemożliwiają pozyskiwanie przez PES klientów dużych, wymagających 
znacznego potencjału zasobów ludzkich i technologicznych, jak również sprawiają, że sprzedaż 
koncentrowana jest na odbiorcach relatywnie niewielkich, często w warunkach konkurencji 
wewnątrzsektorowej. W konsekwencji prowadzi to do minimalizacji marż jednostkowych 
uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług, a więc bezpośrednio przekłada się na niską 
efektywność ekonomiczną prowadzonej działalności gospodarczej. Brak skorelowanego pla-
nowania przejawia się również w podejmowanych przez PES zakupach inwestycyjnych, przede 
wszystkim środków wytwórczych (maszyn i urządzeń). Zakupy nie są realizowane w sposób 
komplementarny, wzmacniający potencjał sektora poprzez zacieśnianie współpracy i zasto-
sowanie efektu synergii; dzieje się odwrotnie – podmioty dokonują zakupów inwestycyjnych 
na podstawie indywidualnego planowania w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym.

7.2.7. Niewykorzystywane szanse
Planując działania marketingowe, podmioty ekonomii społecznej nie wykorzystują istniejących 
mocnych stron i szans sektora, w tym wynikających z uregulowań formalno-prawnych. Jednym 
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z bardziej wyrazistych przykładów jest ciągle niski poziom wiedzy podmiotów publicznych 
na temat stosowania tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podmioty eko-
nomii społecznej zdają się nie mieć świadomości, że upowszechnianie stosowania klauzul 
jest w interesie ich samych, a więc inicjatywa w zakresie podejmowania niezbędnych działań 
propagujących to rozwiązanie winna leżeć również, a może przede wszystkim, po stronie PES. 
Natomiast wskazane powyżej deficyty w zakresie współpracy i korelacji działań w znacznym 
stopniu ograniczają zasięg i skuteczność ewentualnych działań informująco-propagujących 
prowadzonych indywidualnie przez poszczególne podmioty.

Na wskazane powyżej deficyty w zakresie zarządzania marketingowego PES nakłada się rów-
nież immanentny problem z wizerunkiem – związany z dwubiegunowym, konfliktogennym 
sposobem budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej.

Dążąc do zwiększania efektywności ekonomicznej swojego funkcjonowania, podmioty ekono-
mii społecznej winny zmierzać do odpowiedniego, profesjonalnego kreowania ich wizerunku. 
Chodzi o to, aby były postrzegane przez otoczenie zewnętrzne jako odpowiedzialne i godne 
zaufania podmioty biznesowe. Jednocześnie podstawowe narzędzia budowania wizerunku 
stosowane przez podmioty ekonomii społecznej, takie jak np. strony internetowe, koncentrują 
się na prezentacji funkcji społecznych, rehabilitacyjnych itp. Równocześnie PES biorą udział, 
z inicjatywy własnej bądź lokalnych decydentów, w przedsięwzięciach lokalnych i regionalnych 
prezentujących np. prowadzoną wraz z jednostkami typu DPS bądź WTZ politykę społeczną i so-
cjalną. Wypadkową tych dwóch sprzecznych tendencji jest relatywnie powszechne postrzeganie 
PES przez członków społeczności lokalnych jako „lepszego warsztatu terapii zajęciowej”.

7.3. Od deficytu do współdziałania 
– zakup prospołeczny
Tak liczne deficyty oczywiście nie dotyczą wszystkich PES. Coraz więcej jest też inicjatyw służą-
cych profesjonalizacji PES, także w zakresie marketingu. Ciekawe przykłady takich działań płyną 
z Wielkopolski. Można m.in. wymienić badania marketingowe prowadzone przez Stowarzyszenie 
na rzecz Spółdzielni Socjalnych czy wsparcie oferowane Zakładom Aktywności Zawodowej 
w projekcie „ZAZ Profesjonalnym Partnerem” (Centrum PISOP). W wyniku współpracy kadry 
zarządzającej poszczególnych Zakładów z doradcami posiadającymi specjalistyczną wiedzę 
oraz doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami biznesowymi zostały wdrożone istotne 
zmiany zarówno w zakresie zarządzania strategicznego, jak i bieżącej działalności promocyj-
no-sprzedażowej.

Inicjatywą prowadzoną z rozmachem jest kampania „Zakup Prospołeczny”, której pomysłodaw-
cą jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Od 11 lat Fundacja realizuje przedsięwzięcia 
społeczne na terenie całej Polski. Przy Fundacji powstało, w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełno-
sprawnych – CESON. Wspiera ono osoby – zwłaszcza niepełnosprawne – które chcą działać 
w obszarze ekonomii społecznej. Fundacja doradza, szkoli i pomaga założyć podmioty ekonomii 



102 EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE – W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

społecznej, np. spółdzielnie socjalne, zapewnia usługi księgowe, marketingowe i prawne dla 
zakładanych podmiotów. 

Pomysł reklamowania produktów i usług PES przy wykorzystaniu godła „Zakup Prospołeczny” 
ma na celu wzmocnienie ich pozycji na rynku – chodzi bowiem o selekcję i certyfikację najlep-
szych produktów oferowanych przez PES, a następnie ich wielopłaszczyznowe promowanie 
z wykorzystaniem różnorodnych kanałów (np. mediów o zasięgu regionalnym) niedostępnych 
dla poszczególnych podmiotów działających samodzielnie.

W wyniku wdrożenia certyfikatu oraz podjętych działań promocyjnych są niwelowane zdiagno-
zowane deficyty, takie jak: brak promocji konkretnych produktów i usług, brak wykorzystania 
efektu synergii w funkcjonowaniu PES, czy znikome wykorzystanie technologii internetowych 
(kampania jest prowadzona na jednym z portali społecznościowych).

Cel istnienia znaku jest bardzo prosty. Z jednej strony, daje on klientom szansę na zakup pro-
duktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania 
ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych 
wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodziel-
ność życiową i zawodową. Z drugiej strony, certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą 
dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb 
klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem. Podmioty 
ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług, a znak „Zakup prospo-
łeczny” umożliwia ich rozpoznanie wśród innych ofert. Dzięki niemu każdy człowiek, każdy 
konsument czy potencjalny kontrahent, może opowiedzieć się „za” ekonomią społeczną. 

Znak „Zakup prospołeczny” wyróżnia produkty i usługi podmiotów, które prowadząc działalność 
gospodarczą rozwiązują problemy społeczne, np. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dają tym osobom poczucie, że są 
potrzebne, a ich praca służy innym. Silna pozycja podmiotów ekonomii społecznej na rynku 
przynosi nieocenione społeczne korzyści. Jeśli ktoś tworzy np. spółdzielnię socjalną, to nie 
jest to korzyść wyłącznie dla tej osoby, ale przede wszystkim pewna wartość dla rodziny, jej 
bezpośredniego otoczenia oraz społeczności lokalnej.

7.4. Razem na rzecz ekonomii społecznej 

W przedsięwzięcie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi włączył się samorząd województwa 
wielkopolskiego i organizacje pozarządowe wspierające ekonomię społeczną. Aby otrzymać 
certyfikat w Wielkopolsce, trzeba się poddać ocenie, którą przeprowadza Wielkopolska Kapituła 
Certyfikująca. Działa ona pod przewodnictwem członka zarządu województwa wielkopolskiego, 
Tomasza Bugajskiego, a społecznie pracują w niej posłanka na Sejm RP Małgorzata Adamczak 
oraz eksperci i przedstawiciele sektora ekonomii społecznej: Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych 
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i Centrum PISOP. To bardzo ważne, że kampania jest realizowana we współpracy różnych śro-
dowisk i samorządu województwa. 

Pierwsze certyfikaty „Zakup prospołeczny” wręczono przedstawicielom Zakładów Aktywności 
Zawodowej i spółdzielni socjalnych (łącznie – kilkanaście PES). Przedsiębiorcy społeczni otrzymali 
prawo do posługiwania się znakiem nieodpłatnie. Do ich najważniejszych lokalnych partnerów 
– lokalnego biznesu, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mediów – zostały 
rozesłane stosowne informacje i listy gratulacyjne. 

O akcji mówi się w mediach (towarzyszy jej także kampania promocyjna), w jednostkach 
samorządu terytorialnego, a certyfikowane podmioty oznakowują nie tylko swoje produkty 
i usługi, ale i swoje siedziby (tablice przygotowała i przekazała Fundacja). Wyróżnione podmioty 
przyznają, że fakt otrzymania certyfikatu i jego nagłośnienie ułatwia im rozwój, otwiera drzwi 
w różnych instytucjach, pozwala na skuteczne pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych. 
Działa też efekt synergii – im więcej certyfikowanych towarów i usług wysokiej jakości, tym 
lepsze ich społeczne i biznesowe postrzeganie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS), dla którego rozwój ekonomii 
społecznej jest jednym z celów strategicznych, zwrócił się do Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi z propozycją dotyczącą możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej 
w Małopolsce. ROPS podpisał z Fundacją umowę licencyjną i ma prawo nadawania znaku 
przedsiębiorcom społecznym prowadzącym działalność na terenie województwa małopol-
skiego. Trwają prace nad przygotowaniem szeroko zakrojonej kampanii, a Kapituła Certyfi-
kująca zostanie wkrótce powołana – pierwsze certyfikaty mają być wręczone już w połowie 
2012 r. Prace przygotowawcze trwają już od listopada 2011 r., kiedy to temat certyfikacji został 
zaprezentowany podczas Tygodnia Ekonomii Społecznej, m.in. w trakcie wykładu „Promocja 
i marketing podmiotów ekonomii społecznej”. Dnia 17 listopada 2011 r. odbyło się w Krakowie 
spotkanie uczestników Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej z ekspertem Fundacji 
im. Królowej Polski św. Jadwigi, podczas którego przybliżono i przedyskutowano cel, zasady 
certyfikacji i zaprezentowano doświadczenia z Wielkopolski.

Znak „Zakup prospołeczny” został też zaprezentowany podczas Targów Produktów i Usług 
dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011. Wzbudził duże zainteresowanie samorządowców 
i przedsiębiorców społecznych.



Ocena potencjału ekonomii 
społecznej w Małopolsce 

Maciej Frączek, Magdalena Pokora



Analiza polityki wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, stanowiąca zasadniczą część 
niniejszej publikacji, pozwala na konstatację, że wiele znaczących działań i narzędzi jest 

podejmowanych i stosowanych w tym regionie z myślą o budowaniu potencjału podmiotów 
ekonomii społecznej. Z całą pewnością odgrywają one istotną rolę we włączaniu PES w realizację 
polityki rozwoju regionu – zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Równocześnie 
warto podkreślić, że niektóre spośród elementów współtworzących system wsparcia ekonomii 
społecznej w województwie małopolskim nadal wymaga modyfikacji i doskonalenia pod kątem 
problemów, potrzeb i możliwości PES. 

Ocena dostosowania dotychczas wypracowanego modelu wspierania ekonomii społecznej 
do kondycji ww. sektora jest również przedmiotem niniejszej publikacji. W zamyśle zespołu 
redakcyjnego ma ona posłużyć przede wszystkim do wypracowania rekomendacji dla władz re-
gionalnych Małopolski dotyczących kierunków wspierania ekonomii społecznej w przyszłości.

Aby syntetycznie określić możliwości i deficyty rozwojowe małopolskiego sektora ekonomii 
i przedsiębiorczości społecznej, odwołamy się do analizy SWOT, która została przygotowana 
w 2011 r. przez Grupę roboczą „otoczenia ES”, w skład której weszli przedstawiciele środowiska 
akademickiego oraz instytucji wspierających rozwój PES26. Grupa ta uczestniczyła w pracach – 
koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – nad Wieloletnim 
regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz roz-
woju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Potencjał sektora ekonomii 
społecznej w Małopolsce został oceniony w prezentowanej analizie SWOT poprzez pryzmat 
3 zasadniczych, bezpośrednich funkcji, które mogą być wypełniane w ramach ekonomii spo-
łecznej (w tym przez podmioty ekonomii społecznej). Są to: 

Funkcja generowania miejsc pracy i aktywizacji zawodowej osób z grup zagrożonych wy-•	
kluczeniem społecznym ( jobmachine) (JM).
Funkcja dostarczania usług użyteczności publicznej, w tym usług deficytowych (UUP).•	
Funkcja mobilizowania lokalnych przewag konkurencyjnych (prorozwojowa w kontekście •	
działań na rzecz rozwoju lokalnego) (LPK) [Bohdziewicz-Lulewicz 2011, s. 1].

26 Jednym z członków grupy jest współredaktor tej publikacji – dr Maciej Frączek.
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Tabela 8.1.  
Analiza SWOT małopolskiego sektora ekonomii społecznej

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

JM

znajomość specyfiki (głównie ograniczeń) osób z grup •	
narażonych na wykluczenie społeczne,
generowanie miejsc pracy dostosowanych i uwzględniających •	
specyfikę (mocne i słabe strony) określonych grup 
społecznych,
zdolność tworzenia miejsc pracy,•	
zwiększanie poziomu mobilności i adaptacyjności osób •	
będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,
aktywizacja osób biernych zawodowo (zwłaszcza •	
długotrwale),
przeciwdziałanie wydłużaniu się okresu trwania bezrobocia,•	
wspieranie konkurencji zatrudnieniowej w obszarach nisz •	
rynkowych, 
nabywanie umiejętności aktywnego i skutecznego •	
poszukiwania pracy,
zwiększenie poziomu kompetencji, umiejętności, kwalifikacji •	
zawodowych (poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach),
funkcjonowanie PES w segmentach rynku, które są często •	
wysoce pracochłonne (co sprzyja aktywizacji zawodowej 
większej liczby osób defaworyzowanych),
zdolność do tworzenia nieformalnych sieci grup wsparcia dla •	
tzw. „trudnych klientów” (m.in. w wyniku pracy TZW),
współdziałanie różnych podmiotów na rynku pracy (swoisty •	
niepisany pakt) – tworzenie kompleksowej oferty dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
istnienie dobrych praktyk.•	

nietrwałość miejsc pracy (zwłaszcza w przypadku określonych •	
podmiotów),
nieumiejętność pełnienia funkcji „wprowadzania” na otwarty •	
rynek pracy (z miejsc chronionych np. CIS, ZAZ), brak dostępności 
funduszy lub niewiedza nt. narzędzi pełniących funkcję ogniwa 
między chronionymi miejscami pracy a zatrudnieniem na otwar-
tym rynku (coaching),
uzależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania,•	
powiązanie źródeł dofinansowania z określonymi formami praw-•	
nymi (np. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko 
dla osób i organizacji zakładających spółdzielnie socjalne),
brak ciągłości (sekwencyjności) działań aktywizacyjnych zmierza-•	
jących do pomocy w znalezieniu i utrzymaniu pracy przez osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym,
niska liczba trwałych miejsc pracy wygenerowanych dzięki •	
środkom przeznaczanym na ES,
brak współpracy z przedsiębiorcami rynkowymi w zakresie •	
pozyskiwania zleceń lub podwykonawstwa,
nieznajomość przykładów i brak pomysłów na skuteczną •	
aktywizację zawodową (nawet na chronionym rynku pracy) osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności (szczególnie niepełno-
sprawności intelektualnej),
niski nacisk na aktywizację zawodową w NGO – relatywnie mało •	
specjalistów od aktywizacji zawodowej w NGO, wysokie ryzyko 
niepowodzenia takich działań (brak systemowych czynników 
wspierających i mobilizujących),
samorządy mało aktywnie wspomagają powstawanie i rozwój •	
tego typu PES, z powodu m.in.: 
a) niewielkiego upowszechnienia klauzul społecznych,
b) niskiego udziału wyspecjalizowanych placówek (NGO) 
w zakresie aktywizacji ON i innych grup trudnych w wykorzystaniu 
środków EFS (mało środków na konkursy w zakresie tworzenia 
i rozwoju PES, biorąc pod uwagę wielkość koniecznych nakładów), 
OPS przy realizacji projektów systemowych w niewielkim 
stopniu współpracują z NGO, które często mają lepszy kontakt 
i rozpoznanie potrzeb (OPS nie podzlecają zadań, mimo że są takie 
możliwości prawne),
brak zachęt dla przedsiębiorców do współpracy z PES,•	
mała liczba menedżerów społecznych, w tym:•	
a) deficyt osób przygotowanych do pełnienia tych funkcji (łączących 
wiedzę biznesową z umiejętnością pracy z grupami trudnymi),
b) problem z zatrudnieniem i oddelegowaniem menedżera 
w momencie, gdy podmiot zaczyna działalność i nie ma jeszcze 
dochodu (brak środków na pensję) – jest to możliwe tylko gdy 
organizacja dostała dotację w ramach projektu na stworzenie PES, 
a tych dotacji jest bardzo mało,
mała konkurencyjność biznesowa PES (słabe rozpoznanie rynku, •	
niska jakość usług, nieumiejętność funkcjonowania na rynku).
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

UUP

potencjał do świadczenia wysokiej jakości usług użyteczności •	
publicznej,
ekonomizacja organizacji statutowo zajmujących się •	
działalnością zbieżną z usługami użyteczności publicznej 
(np. organizacji „ekologicznych” – odpłatna segregacja 
i utylizacja odpadów),
istnienie modelowych PS w Małopolsce, które przetestowały •	
już świadczenie usług użyteczności publicznej,
tworzenie realnej konkurencji ofertowej w obszarach nisz •	
rynkowych,
oferowanie usług, które nie są egalitarne i masowe, lecz •	
zindywidualizowane i spersonalizowane, co stanowi 
skuteczną drogę dla polityki inkluzyjnej nastawionej 
na trwałość rozwiązań,
duży potencjał innowacji, usług niszowych.•	

brak NGO w „terenie”, które sprostałyby świadczeniu •	
profesjonalnych usług użyteczności publicznej (małe podmioty, 
deficyty kadrowe, niski potencjał),
wyższe koszty wytworzenia danej usługi na początku •	
funkcjonowania oferujących je PES (słabsze doświadczenie, niższy 
potencjał ekonomiczny i organizacyjny, brak efektu skali itd.),
w sektorze usług nisko opłacalnych, które mogą realizować NGO •	
w ramach działalności odpłatnej występuje problem ze środkami 
inwestycyjnymi na jej uruchomienie,
samorządy słabo wspomagają powstawanie i rozwój PES •	
z powodu m.in.: 1. niewielkiego upowszechnienia klauzul 
społecznych, 2. JST nie prowadzą świadomej polityki mobilizującej 
NGO do ekonomizacji,
brak kultury współpracy podmiotów publicznych z organizacjami •	
społecznymi w realizacji zadań własnych JST – mała liczba zleceń 
zadań publicznych dla NGO od gmin,
brak wsparcia instytucjonalnego i finansowego dla NGO – nawet •	
gdy wykonują zadania wpisane w strategię rozwoju województwa 
nie otrzymują na to środków,
„szara strefa” w organizacjach (KGW, OSP) – NGO nie mają •	
motywacji do legalizacji działalności zarobkowej, często wiedzą, 
że działają nielegalnie, ale obawiają się prowadzenia pełnej 
księgowości (działalność gospodarcza), nie mają zaplecza 
do prowadzenia działań administracyjnych, 
w dalszym ciągu stosunkowo mały nacisk wśród NGO •	
na ekonomizację działalności,
mało menedżerów w organizacjach, tj. osób przygotowanych •	
do prowadzenia działalności biznesowej oraz problem 
z zatrudnieniem i oddelegowaniem menedżera w momencie, gdy 
podmiot zaczyna działalność i nie ma jeszcze dochodu.
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

LPK

zdolność PES do identyfikacji lokalnych przewag •	
konkurencyjnych,
orientacja PES na działania zmierzające do odnowy, rozwoju •	
lokalnych walorów (np. dziedzictwa kulturowego),
ekonomizacja organizacji statutowo zajmujących się •	
działaniami związanymi z rozwojem lokalnym,
umiejętność pozyskiwania środków na działalność w tym •	
zakresie,
duży potencjał miejsca (region) oraz zauważalny wzrost •	
aktywności społecznej, szczególnie na obszarach wiejskich,
tworzenie realnej konkurencji ofertowej w obszarach nisz •	
rynkowych,
oferowanie dóbr i usług charakteryzujących się wyjątkowymi •	
właściwościami, produkowanych w określonym kontekście 
kulturowym i geograficznym, z poszanowaniem i troską 
o środowisko naturalne,
istnienie na terenie województwa grup inicjatywnych •	
opartych o dziedzictwo, potencjał miejsca (np. LGD),
duża część Małopolski jest zinwentaryzowana pod względem •	
dziedzictwa miejsc: produkty lokalne, atrakcje turystyczne 
(duży zasób informacji odnośnie przewag konkurencyjnych 
Małopolski, badanie ruchu turystycznego),
stałe imprezy wpisane w kalendarz województwa, •	
stwarzające możliwość startu i promocji nowym produktom 
(np. Festiwal Smaku),
istnienie w Małopolsce modelowych PS działających w branży •	
turystycznej, z którymi mogą podjąć współpracę kolejne 
podmioty (np. w zakresie sprzedaży produktów lokalnych).

słabość lokalnych organizacji (często trzeba je budować od •	
zera, wymagają wszechstronnego kompleksowego wsparcia 
edukacyjnego itp.), mało działalności animacyjnej w środowiskach 
lokalnych (uzależnienie od finansowania projektowego),
niewielka współpraca organizacji z JST w zakresie rozwoju •	
lokalnego bazującego na LPK (samorządy w niewielkim stopniu 
postrzegają lokalne organizacje jako podmioty z potencjałem 
zatrudnieniowym czy ekonomicznym),
trudności we współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym •	
(partykularyzm, nieformalne porozumienia), która sprzyja 
rozwojowi aktywności społecznej i ekonomicznej,
dostępne narzędzia (projekty systemowe OPS, LGD) nie są •	
wykorzystywane (lub w niewielkim stopniu ) w celu budowania 
postaw wspólnotowych, rozwijania kapitału społecznego na rzecz 
rozwoju społecznego i ekonomicznego wspólnot (w dalszym ciągu 
mało podejścia środowiskowego, animacyjnego w pracy OPS, LGD, 
które koncentrują się na wspieraniu indywidualnej aktywności 
społecznej i ekonomicznej); brak wykorzystania tych narzędzi, 
np. do promowania i wdrażania idei wiosek tematycznych, małe 
upowszechnienie PAL, nikła współpraca z wyspecjalizowanymi 
NGO, które mogłyby część tych funkcji realizować,
LGD, OPS nie są przygotowane do prowadzenia kompleksowych •	
działań środowiskowych, 
LSR nie dostrzegają problemów z obszaru pomocy społecznej, •	
nie postrzegają osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
jako odbiorców swoich działań, nie są zintegrowane z lokalnymi 
politykami społecznymi,
doraźny charakter prowadzonych działań, opartych •	
na finansowaniu zewnętrznym.
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JM

wdrożenie wypracowanych i przetestowanych narzędzi •	
„transferu” osób z chronionych miejsc pracy na otwarty rynek 
pracy (np. coaching),
dostępność źródeł finansowania na tworzenie spółdzielni •	
socjalnych oraz projektów społecznych – nakierowanych 
na rozwój kapitału społecznego,
atrakcyjne zachęty finansowe dla pracodawców decydujących •	
się na zatrudnienie ON – szansa na rozwój zatrudnienia ON 
w NGO (ale w dalszym ciągu niskie upowszechnienie tych 
rozwiązań w środowisku ES),
możliwość czerpania z potencjału regionu,•	
bardzo duży potencjał promocyjny PES (zysk przeznaczany •	
na cele społeczne),
impuls do wzmocnienia polityki UE w zakresie •	
zrównoważonego rozwoju i CSR,
zainteresowanie środowiska ES nowymi metodami aktywizacji, •	
a zwłaszcza metodą pracy TZW,
wzrost świadomości decydentów odnośnie poszukiwania •	
i wprowadzania w swoich instytucjach nowych, skutecznych 
metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup wymagających 
szczególnego wsparcia,
zwiększenie zainteresowania dużych przedsiębiorstw •	
komercyjnych ideą CSR, uwzględniającą zlecanie PES pewnych 
elementów działalności pomocniczej (np. usługi sprzątające, 
drobne remonty i naprawy, utrzymanie terenów zielonych itd.),
przekonanie lokalnych władz samorządowych do wsparcia •	
(organizacyjnego, logistycznego, marketingowego, 
finansowego) inicjatyw PES generujących miejsca pracy.

systemowe rozwiązania prawne w dalszym ciągu nie sprzyjają •	
podejmowaniu pracy przez ON, np.:
1. istnieje ryzyko utraty renty,
2. placówki niechętnie aktywizują zawodowo, 
tj. usamodzielniają, bo to jest związane z utratą dotacji 
na uczestnika (np. ŚDS),
3. ZAZ i CIS są strukturami zbyt sztywnymi, wymagającymi 
stałego finansowania (większość CIS powstaje w ramach 
projektów, ZAZ nie umożliwiają realokacji zysku),
spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez osoby •	
krótkotrwale bezrobotne (co dzieje się ze względu na dostępne 
dotacje) – co może prowadzić do wypaczenia idei spółdzielni 
socjalnej,
prawo regulujące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych •	
osób prawnych daje możliwość uzyskania członkostwa przez 
pracowników spółdzielni po roku ciągłej pracy – powstaje ryzyko 
niekontrolowanego przejęcia spółdzielni,
ryzyko ograniczenia zachęt finansowych dla pracodawców •	
w zakresie zatrudniania na otwartym rynku pracy ON (reforma 
PFRON),
nieetyczne działania związane z wykorzystaniem sprzyjających •	
uwarunkowań prawnych dla PES przez organizacje komercyjne 
(np. dotacji, zwolnień podatkowych itp.),
dominacja podmiotów sektora publicznego w wykonywaniu •	
zadań publicznych,
opór decydentów przed wprowadzaniem nowych metod pracy •	
z osobami z grup ryzyka,
bariery utrudniające wprowadzenie nowych metod i narzędzi, •	
np. TZW do aktywizowania „trudnych klientów”: mentalne 
(stereotypowe postrzeganie klientów), organizacyjne (duża liczba 
klientów przypadających na 1 pracownika), techniczne (brak 
pomiaru efektywności działań pracowników),
doprowadzenie, poprzez źle zaprojektowaną politykę publiczną •	
wsparcia ES, do wykształcenia się kultury uzależnienia od 
środków publicznych (w skrajnych przypadkach do zaniechania 
jakiejkolwiek autonomicznej aktywności ekonomicznej, która nie 
byłaby finansowana środkami publicznymi).
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UUP

rosnący popyt na usługi użyteczności publicznej spowodowany •	
m.in. zmianami demograficznymi i społecznymi (starzenie się 
społeczeństwa, zwiększona aktywność zawodowa kobiet),
wzrastające przekonanie o celowości zlecania zadań •	
publicznych organizacjom społecznym,
przekonanie lokalnych władz samorządowych (zwłaszcza •	
na terenach rozproszonej zabudowy wiejskiej) do racjonalności 
i opłacalności przekazywania świadczenia pewnych usług 
użyteczności publicznej na rzecz PES.

niestabilne i niejasne prawo dotyczące, z jednej strony, •	
standardów świadczenia określonych usług (np. żłobki, 
przedszkola, DPS itp.), z drugiej – zlecania zadań publicznych,
łatwość wykorzystania klauzul społecznych przez firmy •	
komercyjne dla swego zysku (obecne ramy prawne),
stereotypowe postrzeganie NGO przez samorządy: akcyjność •	
działań, obietnice bez pokrycia, brak efektów działań, zbyt duże 
ryzyko niewywiązania się z zadań,
w opinii publicznej organizacja prowadząca działalność •	
dochodową jest podejrzana,
tworzenie się mechanizmów klientelistycznych na poziomie •	
lokalnym (wspieranie ‘swoich’ – oferujących gorsze produkty 
i usługi, zamiast ‘obcych’ – mających lepszy pomysł i produkt).

LPK

bogate dziedzictwo regionu Małopolski,•	
duży potencjał rozwoju usług i produktów niepowtarzalnych, •	
wyjątkowych,
wykorzystanie dużego potencjału turystycznego Małopolski •	
(dobry produkt turystyczny i duża liczba turystów dają dobrą 
bazę do tworzenia inicjatyw ES),
duże nakłady na promocję małopolskich walorów kulturowo-•	
przyrodniczych,
dostępność środków finansowych związanych z zachowaniem •	
i rozwojem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
umiejętne wpisanie się w filozofię „slow food”, „fair trade”, •	
„świadomej konsumpcji” – dotarcie z ofertą i informacją 
do grupy dobrze wykształconych i majętnych klientów, dla 
których istotne są społeczne aspekty i efekty gospodarowania 
(wsparcie osób defaworyzowanych, promowanie lokalnego 
dziedzictwa, utrzymywanie niszowych, nietypowych, 
wyjątkowych towarów i usług itd.).

brak planów zagospodarowania przestrzennego,•	
dewastacja środowiska naturalnego na niektórych obszarach,•	
edukacja dzieci i młodzieży, która nie jest nastawiona •	
na uwzględnianie kwestii związanych z ekologią 
oraz dziedzictwem kulturowym (oraz ES),
wymóg długotrwałej interwencji (w pierwszej kolejności •	
niezbędne są działania służące zwiększeniu integracji społecznej, 
rozwojowi kapitału społecznego, które warunkują efektywną 
współpracę w wymiarze ekonomicznym),
odroczone w czasie efekty działań,•	
niedostrzeganie w lokalnych organizacjach potencjału w zakresie •	
ES (ograniczenie ES do integracji zawodowej i funkcji usługowej),
tworzenie się mechanizmów klientelistycznych na poziomie •	
lokalnym (wspieranie ‘swoich’ – oferujących gorsze produkty 
i usługi, zamiast ‘obcych’ – mających lepszy pomysł i produkt).

Wykaz stosowanych skrótów: CIS – centra integracji społecznej, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, DPS – domy pomocy społecznej, 
ES – ekonomia społeczna, JST – jednostki samorządu terytorialnego, KgW – koła gospodyń wiejskich, LgD – lokalne grupy działania, LSR – lokalne 
strategie rozwoju, NgO – organizacje pozarządowe, ON – osoby niepełnosprawne, OPS – ośrodki pomocy społecznej, OSP – ochotnicza straż 
pożarna, PAL – programy aktywności lokalnej, PES – pomioty ekonomii społecznej, PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, PS – przedsiębiorstwa społeczne, ŚDS – środowiskowe domy samopomocy, TZW – trener zatrudnienia wspieranego, ZAZ – zakłady 
aktywności zawodowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [SWOT 2011].

Główna konkluzja wynikająca z powyższej analizy SWOT sprowadza się do tego, że podmioty 
ekonomii społecznej w Małopolsce, bez względu na pełnione funkcje, napotykają na trudności 
na poziomie współpracy międzysektorowej, w tym z przedstawicielami samorządu. Istotną 
barierą w wykorzystaniu potencjału PES jest ponadto niedobór kadry menedżerskiej przygo-
towanej do prowadzenia działalności gospodarczej. W kontekście niniejszej publikacji trzeba 
zwrócić uwagę na fakt, że podmioty ekonomii społecznej w województwie małopolskim 
borykają się również z problemem niskiej konkurencyjności na rynku dóbr i usług. W odnie-
sieniu do zdefiniowanych barier i ograniczeń, warto zwrócić uwagę szczególnie na działania 
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podejmowane dotychczas m.in. przez instytucje samorządu wojewódzkiego, których celem 
jest wsparcie sektora ES. Małopolska pod tym względem należy z pewnością do regionów 
pozytywnie wyróżniających się – zarówno skalą, jak i jakością inicjatyw ukierunkowanych 
na rozwój ekonomii społecznej. Władze województwa nie traktują ekonomii społecznej jako 
obciążenia, ale jako ważną inwestycję społeczną, w wyraźny i różnorodny sposób uwzględniając 
ją w szeroko rozumianej polityce publicznej. Tym samym w coraz większym stopniu ekonomia 
społeczna może być wykorzystywana do realizacji zadań publicznych, staje się bardzo dobrym 
narzędziem realizacji planów rozwoju społeczności lokalnych, jak również rozwoju samego re-
gionu. Świadczy o tym wpisanie problematyki ekonomii społecznej w najważniejsze regionalne 
dokumenty strategiczne (w tym Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego), ale przede 
wszystkim podejmowanie realnych działań wspierających o charakterze instytucjonalnym, 
finansowym, organizacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym itp. 

W Małopolsce wyraźnie widać też zmianę podejścia władz regionalnych do kwestii ekonomii 
społecznej. O ile w okresie 2007-2013 eksponowano znaczenie podmiotów ekonomii społecznej 
w walce z wykluczeniem społecznym, o tyle w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
2011-2020 akcentuje się rynkowy i przedsiębiorczy wymiar działania PES, przypisując im tym 
samym ważną funkcję prorozwojową.

Ponadto, wyrazem strategicznego pojmowania ekonomii społecznej w Małopolsce było 
utworzenie pierwszego w skali kraju paktu na rzecz ES (Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii 
Społecznej). Pakt jest swoistym urzeczywistnieniem idei partnerstwa pomiędzy podmiotami 
ekonomii społecznej a władzami regionalnymi i zarazem odpowiedzią na potrzebę PES w za-
kresie utworzenia platformy współdziałania.

Rozwojowi ekonomii społecznej zintegrowanemu z rozwojem województwa małopolskiego 
ma sprzyjać także Zespół ds. Ekonomii Społecznej, funkcjonujący przy Zarządzie Województwa, 
w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządu z Marszałkiem Województwa na czele, 
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz inne osoby reprezentujące sektor społeczny 
i prywatny.

Na poziomie regionu wartościowe inicjatywy w zakresie wspierania ekonomii społecznej podej-
muje także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Animuje on i realizuje bardzo 
wiele działań skutkujących tym, że istniejące i tworzone podmioty ekonomii społecznej mogą 
rozwijać się wykorzystując szereg mechanizmów i instrumentów stworzonych specjalnie dla 
nich. Bardzo ważne znaczenie mają działania, które w bezpośredni sposób wspierają podmioty 
ekonomii społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o stosowanie klauzul społecznych w pro-
cedurach zamówień publicznych. Praktyki te są również wyrazem podejścia uwypuklającego 
ekonomiczne funkcje przedsiębiorstw społecznych – podejścia, które nie ogranicza działań 
PES do obszaru integracji społecznej.

Istotnym wsparciem dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Małopolsce jest mocne zaanga-
żowanie środowiska akademickiego (w tym: Uniwersytetu Jagiellońskiego – Instytut Socjologii 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 



112 EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE – W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej). Dzięki tym instytucjom idea ekonomii spo-
łecznej jest rozwijana na gruncie teoretycznym, dydaktycznym, ale i praktycznym (poprzez 
udział ich przedstawicieli w licznych projektach badawczych i wdrożeniowych).

Równolegle do działań na rzecz ekonomii społecznej podejmowanych przez władze regional-
ne, w Małopolsce funkcjonuje system wsparcia ekonomii społecznej – utworzony przez pięć 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warto podkreślić, że wiele działań proponowanych 
w ramach ww. przedsięwzięć zostało zaprojektowanych z myślą o rozwiązaniu konkretnych 
problemów, z którymi borykają się małopolskie podmioty ekonomii społecznej. Dobrym 
przykładem wydaje się być „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” – to oferta w zakresie 
szkolenia i doradztwa dla menedżerów i pracowników PES, którzy muszą poszerzyć wiedzę 
i kompetencje w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Inicjatywa 
ta nie stanowi oczywiście remedium na problem nieprzystosowania kadry zarządzającej 
podmiotami ekonomii społecznej do realiów wolnego rynku (kwestia ta nadal jest identyfiko-
wana jako słaba strona sektora ES). Jednak jest to dobry punkt odniesienia dla projektowania 
podobnych rozwiązań w przyszłości.

Wśród wielu form wsparcia sektora ekonomii społecznej pojawiają się również takie, które nie 
mają jednoznacznego charakteru i w związku z tym mogą budzić wątpliwości i pytania o isto-
tę zrównoważonej polityki wspierania ekonomii społecznej. Chodzi tu o kwestie wspierania 
spółdzielni socjalnych, które w porównaniu z innymi PES mogą korzystać nie tylko z oferty 
szkoleniowo-doradczej, ale również mogą uzyskiwać dotacje na rozpoczęcie działalności 
w takiej formie. 

Szczegółowy opis najważniejszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej w województwie małopolskim oraz sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w naszym 
regionie można znaleźć w poszczególnych rozdziałach niniejszej publikacji. Próbując dokonać 
syntetycznej oceny całego sektora ekonomii społecznej, należy uwypuklić ogromne zaan-
gażowanie szeregu instytucji publicznych, społecznych i prywatnych na rzecz umocowania 
ekonomii społecznej w kontekście harmonijnego, zrównoważonego rozwoju Małopolski. Wiele 
spośród wyzwań stojących przed podmiotami ekonomii społecznej zostało już podjętych. 
Równocześnie trzeba przyznać, że pod względem skali działania oraz potencjału rozwojowego 
małopolskie PES (a zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne) ciągle jeszcze nie osiągnęły statusu 
partnera w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Trzeba jednak mieć świadomość, że 
proces ten ma charakter długofalowy i spodziewane efekty funkcjonowania przedsiębiorstw 
społecznych będą pojawiały się raczej w średnim i długim niż krótkim horyzoncie czasu.



Rekomendacje dla władz 
regionalnych w zakresie 
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Rozważania przeprowadzone w ramach niniejszej publikacji oraz doświadczenia zebrane 
w trakcie funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce pozwalają 

na stworzenie zestawu rekomendacji skierowanych w szczególności do władz samorządowych 
szczebla regionalnego. Wskazują one na najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem 
ekonomii społecznej w Małopolsce oraz prezentują propozycje działań, które powinny być 
podjęte przez kluczowych aktorów instytucjonalnych wspierających ekonomię społeczną 
w naszym regionie.

Szczególne wsparcie małopolskich podmiotów ekonomii społecznej powinno obejmować 1. 
działania dotyczące sfery marketingowej. Pozytywnie należy ocenić inicjatywy podejmo-
wane w Małopolsce na rzecz promocji produktów i usług PES, tym niemniej widoczne 
są deficyty kompetencji i umiejętności marketingowych w dużej części tych podmiotów. 
Dopóki nie będą one w stanie skutecznie kontaktować się z rynkiem i budować przemy-
ślane strategie marketingowe (wykorzystując własne zasoby), dopóty ich pozycja konku-
rencyjna będzie niska i uzależniona od wsparcia zewnętrznego. Dlatego konieczne jest 
zaprojektowanie i wdrożenie szerokiego instrumentarium wzmacniającego potencjał 
marketingowy małopolskich PES, zwłaszcza w środowiskach lokalnych, z którymi silnie się 
identyfikują. Pozytywnym sygnałem jest planowane na 2012 r. powołanie Grupy roboczej 
ds. marketingu w firmach społecznych, funkcjonującej w ramach Małopolskiego Paktu 
na Rzecz Ekonomii Społecznej. Powinna się ona stać miejscem, w którym zarówno ku-
muluje się konieczną wiedzę o występujących barierach i deficytach w sferze marketingu 
przedsiębiorstw społecznych, jak i wspólnie wypracowuje plan działań w tej dziedzinie.

Niewykorzystaną szansą dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej pozostają ciągle 2. 
klauzule społeczne. Mimo pozytywnych przykładów stosowania w Małopolsce tego 
typu mechanizmu, nie można powiedzieć, aby ich skala była wystarczająca. Potrzebne 
są tutaj intensywne działania promujące to rozwiązanie wśród jednostek administracji 
samorządowej wszystkich szczebli. Należy rozważyć nie tylko upowszechnianie prak-
tyk stosowania klauzul społecznych, ale również wypracować na ich podstawie mecha-
nizmy, wytyczne ułatwiające i poszerzające zakres ich wykorzystania przez samorządy 
terytorialne w województwie małopolskim. Równocześnie warto zastanowić się nad 
opracowaniem, na poziomie województwa, zaleceń do stosowania klauzul społecznych 
w przypadku, gdy przedmiot zamówienia dotyczy takich obszarów działania przedsię-
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biorstw społecznych, jak np. aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna grup defa-
woryzowanych oraz narażonych na wykluczenie społeczne. Ważnym działaniem wydaje 
się ponadto świadczenie pomocy doradczej skierowanej do PES, dzięki której mogłyby 
one zaoferować samorządom produkty i usługi wysokiej jakości, gwarantujące przy tym 
osiąganie celów społecznych. Należy przy tym unikać postrzegania klauzul społecznych 
jako instrumentu o charakterze przywileju, dedykowanego wyłącznie przedsiębiorstwom 
społecznym. Podmioty te powinny być w stanie konkurować z działającymi na zasadzie 
komercyjnej firmami prywatnymi – dopiero wówczas generowane przez PES efekty spo-
łeczne będą trwałe i widoczne.

Współpraca pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a władzami samorządowymi 3. 
(zwłaszcza na szczeblu powiatowym i gminnym) jest ciągle nacechowana dużą wzajemną 
nieufnością. Dzieje się tak pomimo podejmowania licznych działań aktywizujących obydwie 
strony. Trzeba nadal pobudzać ducha kooperacji i dawać impulsy do rozwoju rozmaitych 
partnerstw i inicjatyw międzysektorowych. Oprócz angażowania w ten proces instytucji 
publicznych i społecznych, mocniej niż dotychczas należy przyciągać środowisko prywat-
nych przedsiębiorców, dzięki czemu sektor ekonomii społecznej zyska mocnego partnera 
do realizacji działań generujących zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne.

Prowadzony w Małopolsce monitoring pomiotów ekonomii społecznej zapewnia dostęp 4. 
do kompleksowych i stale aktualizowanych danych – co należy pozytywnie ocenić. Wska-
zane jest jednak, aby prowadzenie monitoringu stało się zadaniem konkretnej jednostki 
wyspecjalizowanej w tym zakresie. Nie przesądzając czy powinno być za to odpowiedzial-
ne Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, czy też konsorcjum badawcze uru-
chomione na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej (złożone 
z przedstawicieli kluczowych instytucji samorządowych, wybranych podmiotów ekono-
mii społecznej oraz środowiska akademickiego), należy unikać sytuacji, w której badania 
są co roku prowadzone przez inną zewnętrzną instytucję. Nie pozwala to na optymalną 
kumulację wiedzy, utrudnia metodologiczne doskonalenie stosowanych metod i narzędzi 
badawczych oraz wpływa na wydłużenie procesu od strony organizacyjno-logistycznej.

Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej, mimo licznych cennych inicjatyw podej-5. 
mowanych w jego ramach, nie stał się póki co centrum generującym rozwój ekonomii 
społecznej w naszym regionie. Potencjał jego sygnatariuszy bez wątpienia predestynuje 
Pakt do wykonywania takiej roli, dlatego w jego ramach powinny zostać podjęte działania 
zmierzające do zdynamizowania prac na rzecz przedsiębiorczości społecznej w Małopol-
sce. W tym celu należy wykorzystać atuty i doświadczenie sygnatariuszy Paktu oraz za-
plecze eksperckie ulokowane w grupach roboczych (ds. prawnych, ds. monitoringu 
oraz wsparcia ES w Małopolsce), a także poszukiwać nowych partnerów do współpracy.

Ekonomia społeczna w długofalowej perspektywie może przyczynić się do wzrostu za-6. 
trudnienia i spadku bezrobocia na regionalnym rynku pracy w grupach osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (aspekt ekonomiczny) oraz zwiększenia integracji społecznej 
(aspekt społeczny). Z tego powodu ważne jest odpowiednie podejście do programowania 
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polityki społecznej w Małopolsce, z uwzględnieniem szczególnej roli ekonomii społecz-
nej, zintegrowane z działaniami dotyczącymi całej polityki rozwoju regionu. Przestrzenią, 
w ramach której ta integracja może być dokonywana jest tworzony właśnie Wieloletni re-
gionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Obecnie priorytetowa jest kwestia optymalnego zaprojektowania mechanizmów wspar-7. 
cia ekonomii społecznej w Małopolsce w kolejnym okresie programowania (2014-2020). 
Dlatego bardzo ważne jest kontynuowanie działań systemowych wspierających rozwój 
ekonomiczny i profesjonalizację podmiotów ekonomii społecznej. System ten musi obej-
mować kompleksową ofertę wsparcia dla podmiotów o zróżnicowanym poziomie rozwo-
ju, funkcjonujących w różnych segmentach rynku, realizujących odmienne cele społeczne, 
uwzględniającą aspekt budowania kompetencji PES i ich finansowania. Kluczową kwestią 
jest wyprofilowanie wsparcia doradczo-szkoleniowego tak, aby brało pod uwagę kon-
tekst i różne funkcje pełnione przez podmioty ekonomii społecznej. Działaniem istotnym 
w perspektywie dalszego rozwoju ekonomii społecznej jest również kształcenie kadr ma-
łopolskich PES w zakresie metod i narzędzi pozwalających prowadzić podmiot ekonomii 
społecznej i utrzymać go na konkurencyjnym rynku. Promując instrumenty przeznaczone 
dla osób i organizacji planujących dopiero rozpoczęcie działalności w sferze przedsiębior-
czości społecznej, nie można jednak zapominać o wspieraniu już istniejących podmiotów, 
które często muszą borykać się z licznymi ograniczeniami i problemami.
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