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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW: 

PS – Przedsiębiorstwo społeczne 

PES – Podmioty ekonomii społecznej 

ES – Sektor ekonomii społecznej 

NGO – Organizacje pozarządowe (non-governmental organisation) 

MORR – Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego 

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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STRESZCZENIE 

 Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu „Akademia Rozwoju 

Ekonomii Społecznej” (ARES) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Krakowie (ROPS) przez zespół składający się z przedstawicieli Centrum 

Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (CEAPP) oraz Fundacji Gospodarki i 

Administracji Publicznej (Fundacja GAP). 

 Opracowanie stanowi pierwszy z czterech etapów projektu i zawiera opis 

koncepcji monitorowania działalności przedsiębiorstw społecznych (PS), czyli 

m.in. celów badania, kryteriów określających populację, głównych odbiorców 

monitoringu, zakresu przedmiotowego badania oraz proponowanej metodologii. 

 Cele projektu zostały przedstawione w ujęciu funkcjonalnym, w ramach którego 

zaprezentowano cztery cele ogólne projektowanej inicjatywy: diagnostyczny, 

poznawczy, popularyzatorski i metodologiczny. 

 W wyniku realizacji projektu dokonana zostanie diagnoza stanu 

przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce oraz zaprezentowane zostaną 

rekomendacje a) odnośnie pożądanych działań ROPS w tym obszarze oraz b) w 

zakresie koncepcji i narzędzia badawczego pod kątem kolejnych edycji 

monitoringu. 

 Uwzględniając miejsce i rolę różnych podmiotów i instytucji we wspieraniu 

przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce zaproponowano podział odbiorców 

monitoringu na trzy podstawowe kategorie: odbiorców kluczowych, 

podstawowych oraz uzupełniających. 

 Za odbiorców kluczowych uznano: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Krakowie oraz Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej. Do grupy 

odbiorców podstawowych zaliczono: instytucje wspierające finansowo PS, 

instytucje wspierające usługowo PS, przedsiębiorstwa społeczne, media, 
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decydentów, otoczenie instytucjonalne PS. Grupę odbiorców uzupełniających 

tworzą: grantodawcy, sponsorzy, jednostki badawcze i naukowe, inne podmioty. 

 W zakresie przedmiotowym monitoringu przewidziano badanie zasobów PS 

(ludzkich, finansowych i rzeczowych), procesów (struktury organizacyjnej, 

sposobu podejmowania decyzji, strategii działania) oraz efektów (produktów i 

rezultatów). 

 W celu wyodrębnienia populacji przedsiębiorstw społecznych zespół autorski 

posłużył się przede wszystkim uznaną na kontynencie europejskim definicją 

przedsiębiorstwa społecznego wypracowaną przez badaczy realizujących projekt 

The Emergence of Social Enterprises in Europe. Za pomocą 9 wskaźników (tzw. 

kryteriów EMES) przeprowadzono wstępną selekcję i kategoryzację 

przedsiębiorstw społecznych. Podmioty zaliczane do sektora starej, jak i nowej 

gospodarki społecznej w Polsce zostały przeanalizowane pod kątem spełnienia 

zarówno kryteriów społecznych, jak i ekonomicznych. Drugim kryterium były 

wytyczne Zleceniodawcy. 

 Na potrzeby monitoringu przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce proponuje 

się objęcie badaniem następujących grup podmiotów: centra integracji społecznej, 

zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 

organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność odpłatną w sferze 

pożytku publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy. 

 Plan procesu zbierania danych determinowany jest zróżnicowaniem podmiotów 

objętych monitoringiem (m.in. ze względu na formę prawną podmiotów) oraz 

ukierunkowaniem monitoringu na wykorzystanie wyników. Dlatego też proces 

zbierania danych będzie opierał się na kilku technikach. Podstawową techniką 

zbierania danych będzie ankieta internetowa (CAWI). Techniką uzupełniającą 

będzie wywiad bezpośredni.  
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WPROWADZENIE 

 

Monitoring przedsiębiorstw społecznych jest działaniem prowadzonym w ramach 

projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

„Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I” (ARES), którego celem jest 

wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Projekt ARES 

realizowany jest w ramach: 

Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji 

społecznej 

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej,  

Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.  

Projekt monitoringu został pomyślany jako działanie kilkuetapowe. Całość 

przedsięwzięcia obrazuje poniższy Schemat 1. Dodatkowo realizację projektu 

poprzedziła analiza danych zastanych (desk research), w ramach której dokonano 

przeglądu badań podmiotów ekonomii społecznej w innych krajach pod kątem opisu 

stosowanych praktyk w zakresie kluczowych czynników organizacji badania oraz 

podmiotów, obszarów i zagadnień objętych badaniem (patrz: Osiborska, Szczucka, 

Tragasz 2009). 

Niniejszy dokument jest opisem koncepcji planowanego badania i stanowi pierwszy etap 

projektu. W kolejnym etapie opracowane zostanie narzędzie badawcze i następnie 

poddane pilotażowi wśród podmiotów uczestniczących w spotkaniu Małopolskiego Paktu 

na Rzecz Ekonomii Społecznej
1
. Na etap trzeci składa się nawiązanie współpracy z 

                                                 
1
 Więcej informacji o tej inicjatywie, jej członkach i założeniach można znaleźć pod adresem: 

http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=30 

oraz http://www.wortales.rops.krakow.pl/partnerzy [03.03.10] 

http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=30
http://www.wortales.rops.krakow.pl/partnerzy
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przedsiębiorstwami społecznymi celem pozyskania wiedzy o ich funkcjonowaniu w 

kontekście wybranych obszarów. Ostatni etap to analiza zebranych informacji oraz 

opracowanie wyników i rekomendacji służących wsparciu sektora ekonomii społecznej. 

Niniejsza koncepcja badania tworzona jest z perspektywą kontynuowania procesu 

monitorowania małopolskich przedsiębiorstw społecznych w kolejnych latach, a zatem 

planowane jest, po zakończeniu pierwszego cyklu badania i przeanalizowaniu zdobytych 

doświadczeń, opracowanie również rekomendacji dotyczących metodologii kolejnych 

edycji badania i, w oparciu o nie, ulepszenie koncepcji i procesu monitoringu w 

kolejnych latach. 

 

SCHEMAT 1.ETAPY REALIZACJI PROJEKTU MONITORINGU 

Źródło: Opracowanie własne 
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W ramach niniejszego dokumentu opisane zostaną następujące elementy: 

 Cele badania monitoringowego wraz z uzasadnieniem; 

 Najważniejsi odbiorcy wyników badania; 

 Obszary problemowe, które obejmować będzie monitoring wraz ze składającymi 

się na niego zagadnieniami; 

 Przyjęte kryteria definicyjne przedsiębiorstwa społecznego i kryteria określające 

populację badania; 

 Opis planowanej metodologii badania. 
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CELE MONITORINGU 

 

Celem strategicznym tego przedsięwzięcia jest wpisanie na stałe monitoringu, czyli 

systematycznego zbierania danych ilościowych i jakościowych w zakresie określonym w 

dalszej części tego opracowania, w system regionalnego programowania polityk 

publicznych. Dotyczy to przede wszystkim polityki rozwoju regionalnego, w tym w 

szczególności polityki społecznej i polityki rynku pracy, dla których monitoring 

stanowiłby instrument wspierający ich kreowanie, definiowanie celów i priorytetów oraz 

ocenę stopnia realizacji założonych celów.  

Warto podkreślić, że rola monitoringu w procesie programowania polityk publicznych 

ma dualny charakter (patrz: schemat 2.). Z jednej strony monitoring może i powinien być 

narzędziem wspierającym planowanie działań/ projektów/ programów, czyli 

definiowanie celów w określonym zakresie. Z drugiej strony, odpowiednio 

zaprojektowany system gromadzenia danych może być narzędziem wykorzystanym w 

ocenie zgodności efektów, które wystąpiły w wyniku podjętych działań, z założonymi 

celami.  

SCHEMAT 2. ROLA MONITORINGU 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zasilanie 
danymi 

Diagnoza 
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Wydaje się, że ogniwem pośredniczącym między samym procesem zbierania danych a 

ich wykorzystaniem w planowaniu strategicznych działań w odwołaniu do wyników 

badania powinno stać się jedno z małopolskich obserwatoriów
2
, wpisując tym samym 

badanie w system gromadzenia, zarządzania i przetwarzania takich informacji o regionie 

w wiedzę udostępnianą następnie decydentom. W związku z koordynowaniem 

opracowania koncepcji monitoringu PS przez ROPS w ramach projektu ARES naturalne 

wydaje się włączenie monitoringu PS do Małopolskiego Obserwatorium Polityki 

Społecznej, przy zachowaniu zasady przepływu informacji między pozostałymi 

Obserwatoriami. Jedną z funkcji Obserwatorium w zakresie monitoringu PS powinno być 

zapewnienie ciągłości badań oraz stałe ich pogłębianie i doskonalenie. Kluczową rolę 

odgrywać będzie zapewnienie dostępności, promocji i upowszechniania informacji oraz 

umiejętność przetworzenia gromadzonych danych na wnioski, rekomendacje dla 

decydentów, tak, aby zapewnić realny wpływ diagnozy problemów na wytyczanie celów 

polityk publicznych.  

                                                 
2
 W celu poprawy rozpoznawania regionalnych problemów w zakresie sytuacji społeczno-

gospodarczej na terenie województwa małopolskiego utworzone zostały Małopolskie Obserwatoria 
Rozwoju Regionalnego (MORR), tj.: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie 
Obserwatorium Gospodarki, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej i Małopolskie 
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie badań i 
analiz w obrębie procesów społeczno-gospodarczych w województwie małopolskim (tj. diagnoza 
stanu małopolskiego rynku pracy, regionalnej gospodarki, sytuacji społecznej regionu, stopnia 
absorpcji środków unijnych, efektywności wdrażanych projektów współfinansowanych z funduszy 
europejskich). 
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SCHEMAT 3. PROPONOWANY SCHEMAT DZIAŁAŃ OBSERWATORIUM W ZAKRESIE 

WYKORZYSTANIA DANYCH Z MONITORINGU. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Niemniej należy pamiętać, że monitoring nie jest badaniem, które dostarczy wszystkich 

wymaganych z punktu widzenia kreowania polityki regionalnej informacji z tego obszaru 

i taki pomiar wiąże się z określonymi ograniczeniami, których część sygnalizowana jest 

np. we fragmencie tego opracowania traktującym o pomiarze produktów i rezultatów w 

badaniu. Zatem rozwiązaniem docelowym, które można uznać za cel strategiczny czy 

horyzontalny tego przedsięwzięcia, jest stworzenie cyklicznego badania monitorującego, 

które będzie częścią całego systemu badań opisowych/ diagnostycznych/ ewaluacyjnych 

(koordynowanych np. w ramach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej) w 

obszarze ekonomii społecznej o charakterze uzupełniającym w stosunku do monitoringu, 

które powinny wspierać proces programowania polityk publicznych, dostarczając 

aktualnych danych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, i szerzej ekonomii 

społecznej. 

Prezentując ogólne cele projektu można pokusić się o przedstawienie ich w dwojaki 

sposób: 1) w ujęciu funkcjonalnym, osadzając je jednocześnie w pewnym hierarchicznym 
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względem siebie układzie, czyli w odwołaniu do celów niższego poziomu 

(szczegółowych) i wyższego (strategicznych) lub 2) w odniesieniu do różnych grup 

odbiorców monitoringu. Perspektywa adresatów monitoringu została przedstawiona w 

odrębnym fragmencie niniejszego opracowania
3
, a zatem poniżej skoncentrowano się na 

ujęciu funkcjonalnym, w ramach którego wyeksplikowane zostały cztery cele projektu: 

1. Cel diagnostyczny, 

2. Cel poznawczy, 

3. Cel popularyzatorski, 

4. Cel metodologiczny. 

Cel diagnostyczny 

Kanałem łączącym sferę aktualnych potrzeb komunikowanych przez PS i sferę 

projektowania działań wspierających oraz sposobu alokacji środków finansowych na te 

działania, może stać się odpowiednio zaprojektowane badanie monitorujące. Warto 

zwrócić uwagę na obopólne korzyści takiego działania – PS otrzymują wsparcie 

odpowiednio dopasowane do ich potrzeb, natomiast z punktu widzenia podmiotów 

wspierających możliwa jest identyfikacja zadań kluczowych i określenie priorytetów. Nie 

trzeba przekonywać, że ma to niebagatelne znaczenie w obliczu problemu ograniczonych 

zasobów finansowych, z którym permanentnie borykają się decydenci na różnych 

szczeblach systemu. W konsekwencji pozwoli to więc także na racjonalizację 

wydatkowania środków finansowych.  

Zatem celem działania monitoringu jest zapewnienie empirycznych danych dla 

dokonywania wielowymiarowej diagnozy sektora przedsiębiorstw społecznych, 

szczególnie pod kątem identyfikacji w jego obrębie barier i deficytów wymagających 

wsparcia publicznego. Pozwoli to trafniej zaprojektować odpowiednim instytucjom (w 

szczególności ROPS) wsparcie tych podmiotów oraz jego bieżącą modyfikację w 

zależności od potrzeb. Trafne wsparcie to wsparcie adekwatne i przystające do realnych, 

bieżących potrzeb przedsiębiorstw społecznych. Istotą jest tutaj zapewnienie aktualności 

tych danych, w oparciu o które definiowane są działania wspierające PS w regionie, czyli 

                                                 
3
 Patrz rozdział: Odbiorcy monitoringu przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. 
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dążenie do minimalizowania ich „historyczności” – czasu, który upływa od zebrania 

danych i dokonania diagnozy do momentu, w którym podejmowane są na tej podstawie 

decyzje i działania. Oznacza to także, że strategie działań rozpisane w perspektywie 

kilkuletniej powinny być poddawane corocznemu przeglądowi pod kątem wyników 

badań i diagnozy sektora. 

Cel poznawczy i popularyzatorski 

Cele te zostały sformułowane odpowiednio: pełniejsza wiedza o sektorze wśród 

wszystkich grup interesariuszy oraz upowszechniona wiedza na temat specyfiki i efektów 

działalności PS. W realizacji obydwu tych celów rolą monitoringu (czyli celem 

szczegółowym tego działania) powinno być zapewnienie dostępu do kompleksowych i 

stale aktualizowanych danych z obszaru przedsiębiorczości społecznej.  

Takie sformułowanie celów wynika bezpośrednio z danych empirycznych, które 

wskazują, że wśród kluczowych kwestii, nad którymi powinno się pochylić, jest poziom 

wiedzy o PS oraz poziom akceptacji społecznej. Badania przeprowadzone w Małopolsce 

w ramach projektu Społeczny Biznes
4
 wskazały, że w opinii społecznych 

przedsiębiorców jednym z ważniejszych warunków koniecznych dla sprawnego 

funkcjonowania PS jest akceptacja społeczna. Wynika to również z samej istoty 

funkcjonowania takiej przedsiębiorczości – dla i w oparciu o społeczność lokalną. 

Wspomniane badania wykazały także, iż w ocenie PS jednym z kluczowych deficytów 

ograniczających ich działalność jest deficyt wiedzy i to zarówno wśród samych 

przedsiębiorców społecznych, jak i na poziomie instytucji publicznych (Bohdziewicz- 

Lulewicz, Krupnik, Szczucka, Worek 2008). 

                                                 
4
 Projekt Społeczny Biznes realizowany był przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przez Małopolską 

Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR). Badania przeprowadzone w projekcie koncentrowały się wokół: 

popytu na umiejętności i kwalifikacje w sektorze ekonomii społecznej oraz podaży usług szkoleniowych i 

doradczych dla tego sektora, identyfikacji uwarunkowań prawnych, barier i możliwości dla zakładania 

przedsiębiorstw społecznych, zainteresowania dla zakładania przedsiębiorstw społecznych. 
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Badania przeprowadzone w ramach projektu Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki 

Społecznej COGITO
5
 wskazały, że ponad połowa badanych przedsiębiorstw widzi 

konieczność podjęcia systemowych działań w celu budowania pozytywnego wizerunku 

przedsiębiorstw społecznych oraz promocji idei przedsiębiorczości społecznej. Nabiera to 

dodatkowego znaczenia, jeśli odniesiemy ten wynik do innych czynników kluczowych 

dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych: „Szczególnie 

często wskazywaną przez respondentów przeszkodą jest wizerunek przedsiębiorstw 

społecznych (75% respondentów uważa, że jest to przeszkoda, która uniemożliwia bądź 

też znacząco utrudnia prowadzenie działalności). Wiele z nich wyrażało opinię, że o 

wiele łatwiej jest znaleźć pracownika lub klienta, ukrywając społeczny charakter 

przedsiębiorstwa” (Hausner, Laurisz 2008, s. 26). W tym kontekście argument o 

konieczności promocji idei przedsiębiorczości społecznej i celów stojących za 

tą działalnością nabiera szczególnej zasadności i wyrazistości. 

A zatem z perspektywy podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

obok działań upowszechniających wiedzę o specyfice przedsiębiorczości społecznej, 

powinny być prowadzone inicjatywy zorientowane na budowanie pozytywnego 

wizerunku PS i/lub jego poprawę wśród szeroko rozumianych interesariuszy, ale także 

społeczeństwa jako ogółu.  

Cel metodologiczny 

Odwołując się do szerszego kontekstu warto zauważyć, że zarówno w Polsce, jak i w 

Europie jest bardzo niewiele przedsięwzięć badawczych o charakterze zbliżonym do 

planowanego monitoringu. Na podstawie analizy badań prowadzonych na świecie w 

odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej (Osiborska, Szczucka, Tragasz 2009) 

możemy wyróżnić kilka kategorii inicjatyw badawczych w tym obszarze: 

 szerokie badania, np. dotyczące przedsiębiorczości w ogóle, w ramach których 

podejmowane są zagadnienia przedsiębiorczości społecznej, 

                                                 
5
 Badania w ramach projektu Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO 

finansowanego ze środków Programu EQUAL, przeprowadzone były przez Małopolską Szkołę 

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ich podstawowym celem była 

identyfikacja czynników kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej.  
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 badania obejmujące różne kategorie podmiotów ekonomii społecznej, ale w ramach 

jednorazowej inicjatywy badawczej, 

 badania o cyklicznym charakterze, ale obejmujące konkretną grupę podmiotów, np. 

związanych ściśle z fundacją/podmiotem przeprowadzającym badanie, 

 badania o charakterze jakościowym, np. w formie studium przypadku 

pogłębiającego zagadnienie oddziaływania podmiotu na społeczność lokalną. 

Brakuje więc badań, które w sposób cykliczny, systematyczny diagnozowałaby sytuację 

przedsiębiorstw społecznych (różnych ich kategorii), a w konsekwencji jest niewiele 

doświadczeń, standardów i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia takiego badania. 

Celem o charakterze ogólnym realizowanego działania jest więc zbudowanie 

instrumentarium do badania przedsiębiorstw społecznych w formie wypracowanych 

standardów monitorowania PS, dobrych praktyk w zakresie metodologii badania i 

narzędzi monitorujących pracę PS, które możliwe byłyby do zastosowania również na 

innym gruncie, np. w odniesieniu do innego regionu, umożliwiając przeprowadzanie 

badań przestrzennie porównawczych, ale także umożliwiając porównywanie danych 

zebranych w różnych punktach czasowych (np. w kolejnych latach).  

Natomiast bezpośrednim celem działania jest identyfikacja słabych i mocnych stron 

narzędzia oraz koncepcji badania opisywanej w niniejszym dokumencie, a także 

wypracowanie rekomendacji odnośnie kształtu, zakresu i metodologii badania w 

kolejnych latach. 

W ramach podsumowania warto zarysować szerszą perspektywę dla działań 

podejmowanych w ramach realizacji opisanych powyżej celów, zwłaszcza dla 

podmiotów koncentrujących się na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. 

Zapewniając PS wsparcie skierowane na przezwyciężanie barier czy zaspokajanie trafnie 

zdiagnozowanych, aktualnych potrzeb, promując wśród potencjalnych partnerów PS 

wiedzę na temat specyfiki i roli, jaką odgrywają one na gruncie lokalnej społeczności, 

udostępniając i upowszechniając aktualne i wielowymiarowe informacje o PS różnym 

interesariuszom, w tym m.in. podmiotom wspierającym PS usługowo, finansowo, a także 

decydentom na gruncie regionalnym i krajowym, kreuje się klimat sprzyjający rozwojowi 
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tego typu inicjatyw, stwarzając PS lepsze warunki do prowadzenia działalności tak 

gospodarczej, jak i społecznej. Poniższy schemat przedstawia strukturę opisanych celów. 

 

SCHEMAT 4. HIERARCHIA CELÓW PROJEKTU MONITORINGU 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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CELE MONITORINGU W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH 

Tak sformułowane cele monitoringu są zgodne z kierunkami i celami polityki 

wytyczonymi przez krajowe i regionalne dokumenty strategiczne. Realizacja projektu 

monitoringu jest zgodna z działaniami zdefiniowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju, 

Rocznym Planie Działania dla Priorytetu 7 POKL, Strategii Polityki Społecznej na lata 

2007-2013, Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Strategii 

Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2015”, Regionalnym Planie 

Działania na Rzecz Zatrudnienia, Wojewódzkim Programie Dotyczącym Wyrównywania 

Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu, 

Kierunkach Rozwoju Współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z sektorem 

pozarządowym na lata 2009-2013. 

Na poziomie krajowym warto szczególnie zwrócić uwagę na: 

- Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 (MPiPS) 

W ramach Priorytetu 1. „Wzrost aktywności“ kieruje się uwagę na konieczność 

podejmowania działań wspierających rozwój ekonomii społecznej, centrów i klubów 

integracji społecznej oraz rozszerzanie ich działalności, w oparciu o które dokonuje się 

integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (cel działania). Monitoring może stanowić na poziomie regionalnym 

informacyjne zaplecze dla podejmowania decyzji odnośnie miejsca wsparcia (mapy PS w 

regionie), charakteru wsparcia, na które występuje bieżące zapotrzebowanie i priorytetów 

dla działań w obliczu ograniczonych zasobów publicznych (finansowych, ludzkich itp.).  

- Strategię Polityki Społecznej na lata 2007-2013 (w ramach Narodowego 

Planu Rozwoju 2007-2013) 

Zgodnie z zapisami Strategii monitoring wpisuje się między innymi w działania 

zmierzające do realizacji celu 2.3 w ramach priorytetu 2: „Wdrożenie aktywnej polityki 

społecznej”, czyli: rozwój form ekonomii społecznej na rzecz pobudzenia aktywizacji 
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zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dane pozyskiwane 

z monitoringu mogą wspierać realizację zadań wskazanych w Strategii, w szczególności: 

• rozwój ruchu spółdzielni socjalnych, w tym spółdzielni inwalidzkich,  

• wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze zwalczania wykluczenia 

społecznego, w tym stworzenie systemu konsultacji społecznych dotyczących polityki 

społecznej państwa z organizacjami pozarządowymi. 

 

Podmiotami dzierżącymi ster nad polityką intraregionalną są jednak władze regionalne, a 

dokumentem programowym samorządu województwa jest Strategia Rozwoju 

Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 „Małopolska 2015”. Kierunki 

opisane w strategii mają wyznaczać kształtowanie programów i strategii sektorowych. 

Planowany monitoring wpisuje się w najważniejsze działania podejmowane w ramach 

kierunku „Integrująca polityka społeczna” realizowanego w Obszarze V „spójność 

wewnątrzregionalna”. Strategia określa priorytety działań w tej części, wśród nich: 

wszechstronne działania mające na celu integrację społeczną i zawodową osób 

najbardziej zagrożonych wykluczeniem z powodów materialnych, społecznych i 

kulturowych, w szczególności (grupy priorytetowe):  

1. rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci,  

2. dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, w tym ubogich i zaniedbanych,  

3. osób starszych (seniorów),  

4. osób niepełnosprawnych,  

5. mniejszości narodowych i etnicznych,  

6. imigrantów,  

7. długotrwale bezrobotnych,  

8. osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin.  

Wśród działań zmierzających do realizacji wytyczonych celów jest promocja i rozwój 

inicjatyw i podmiotów ekonomii społecznej. Monitoring PS może wesprzeć realizację 

tego działania w szczególności poprzez: 
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- systematyczne dostarczanie danych o PS umożliwiające instytucjom 

wspierającym opracowywanie najlepszych narzędzi niwelowania barier i 

stymulowania rozwoju tych podmiotów; 

- informacje o efektach działalności PS umożliwiające im lepszą promocję i 

upowszechnianie wiedzy o specyfice ich działalności; 

- zbudowanie bazy wiedzy o sektorze; 

- wyjaśnianie czynników i procesów warunkujących sukces, propagowanie dobrych 

wzorców. 

Niemniej warto wskazać, że wiedza zdobyta w wyniku systematycznego i cyklicznego 

zbierania danych w zakresie przedsiębiorczości społecznej może pośrednio przyczynić 

się do realizacji całego wachlarza działań i celów wskazanych w strategii. Wśród nich 

można wymienić: 

- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych (poprzez identyfikację istotnych 

czynników sprzyjających i umożliwiających zatrudnianie takich osób w 

przedsiębiorstwach społecznych, zwiększanie liczby tych przedsiębiorstw itp.);  

- reintegrację społeczną i zawodową środowisk zagrożonych (poprzez zwiększenie 

wiedzy podmiotów zaangażowanych w realizację tego działania w zakresie 

narzędzia jakim jest ekonomia społeczna, a w szczególności przedsiębiorczość 

społeczna, specyfiki i efektów działania poszczególnych kategorii PS); 

- zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej (poprzez upowszechnienie 

wiedzy na temat pozytywnych efektów działalności PS, identyfikację modeli 

powstawania PS i wsparcie rozwijającej się inicjatywy zgodnie z tą ścieżką, 

edukację kadr instytucji wspierających PS, stworzenie mapy PS w 

województwie). 

Ponadto monitoring wpisuje się także w realizację działań podejmowanych w Obszarze V 

w ramach wyróżnionego kierunku: „Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

budowanie tożsamości regionalnej”, który odnosi się ogólnie do trzeciego sektora i 

obejmuje między innymi następujące działania: 
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- Działanie na rzecz wzrostu aktywności obywateli i wspólnot lokalnych, w tym: 

o Promocja postaw społecznego zaangażowania i zainteresowania 

kwestiami publicznymi (poprzez upowszechnianie wyników monitoringu i 

promowanie efektów działalności PS),  

o Wspieranie inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania 

lokalnych problemów i zaspokajania potrzeb (np. poprzez identyfikację 

dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej). 

 

- Wojewódzki Program Dotyczący Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz 

pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 

województwie małopolskim na lata 2007-2010 

Wyniki planowanego monitoringu mogą wspierać realizację działań podejmowanych w 

ramach celu strategicznego 2. tego programu, jakim jest zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu poprzez rozwój rehabilitacji zawodowej i zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do różnych form kształcenia.  

Jednym z celów operacyjnych w tym obszarze jest Tworzenie warunków do rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań jak:  

- rozwój i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach 

aktywności zawodowej, 

- wspieranie ochrony zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy 

chronionej. 

Monitoring zakłada objęcie badaniem zarówno zakładów aktywności zawodowej, jak i 

spółdzielni inwalidów i niewidomych. Pozwoli to wyodrębnić te podmioty z badanej 

populacji i skoncentrować się na deficytach i ograniczeniach tej konkretnej grupy. W 

konsekwencji możliwe będzie bardziej precyzyjne kierowanie strumienia pomocy dla 

tych podmiotów, wsparcie ich rozwoju i poszerzenie możliwości zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. 
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PLANOWANE WYKORZYSTANIE I SPOSÓB UPOWSZECHNIANIA DANYCH
6
 

Zgodnie z założeniem o instrumentalnym charakterze przedsięwzięcia względem procesu 

kreowania polityk publicznych, dane zgromadzone w pierwszej i ewentualnie kolejnych 

edycjach badania, powinny zostać wykorzystane w procesie tworzenia dokumentów 

strategicznych z punktu widzenia województwa. Wśród nich można wskazać dokumenty, 

w których Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej planuje wykorzystać dane uzyskane z 

monitoringu, mając realny wpływ na proces powstawania tych dokumentów. Mowa 

przede wszystkim o: 

- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2014-2019 (prace nad 

tą strategią już się rozpoczęły), 

- Wojewódzkim Programie Dotyczącym Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu, 

- Kierunkach Rozwoju Współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego 

z sektorem pozarządowym na lata 2009-2013, 

- Regionalnym Planie Działania na Rzecz Zatrudnienia, 

- Rocznym Planie Działania dla priorytetu VII POKL (informacje z 

monitoringu posłużą planowaniu obszarów wsparcia z jednej strony, z drugiej 

posłużyć mogą jako wskaźniki realizacji planów). 

 

Warto w tym miejscu nadmienić o jeszcze jednej planowanej inicjatywie, a mianowicie 

decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego mogą zostać podjęte kroki zmierzające do 

stworzenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Małopolskiego, w której 

istotne miejsce zająłby obszar ekonomii społecznej. Planowany monitoring mógłby stać 

się instrumentem wspierającym proces profilowania celów poprzez dostarczanie 

niezbędnych danych np. o kondycji  przedsiębiorstw społęcznych, obszarach 

wymagających priorytetowo wsparcia. 

                                                 
6
 Fragment powstał w oparciu o informacje przekazane autorom opracowania przez Martę Bohdziewicz-

Lulewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. 
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Planowane jest ponadto stworzenie grupy ds. systemu wsparcia przedsiębiorstw 

społecznych na platformie Małopolskiego Paktu na Rzecz ES. W odniesieniu do tej 

inicjatywy monitoring jest w stanie zapewnić dane umożliwiające: 

a. stworzenie standardów wsparcia tych podmiotów, 

b. dopasowanie oferty do faktycznych potrzeb, 

c. stworzenie mapy PS: 

i. w aspekcie przestrzennym – wskazówka, gdzie tworzyć ośrodki 

wsparcia,  

ii. w aspekcie problemowym – wskazówka, jak planować wsparcie 

(rodzaj, sposób dostarczenia). 

Kolejnymi z kluczowych działań, które powinny zostać podjęte dążąc do realizacji 

zapisanych wyżej celów, są niewątpliwie działania popularyzujące wyniki wśród jak 

najszerszej grupy odbiorców i upowszechniające wiedzę o PS w zakresie specyfiki i 

efektów ich działalności.  

Odwołując się do informacji przekazanych przez Zleceniodawcę na etapie 

opracowywania tego dokumentu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jako 

jednostka, która będzie dysponować danymi gromadzonymi w ramach monitoringu, 

planuje wachlarz działań zmierzających do upowszechnienia wyników i popularyzacji 

wiedzy o PS. Wśród nich wymieniane są:  

1. Upowszechnianie informacji o sektorze przedsiębiorstw społecznych: 

a. na Forach Gmin i Powiatów (MISTiA) (rola ES w rozwoju społeczności 

lokalnych na przykładzie przedsiębiorstw społecznych), 

b. na Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia (rola 

przedsiębiorstw społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych i 

regionalnego rynku pracy), 

c. na Forum Pożytku Publicznego (ES jako szansa na rozwój NGO), 
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d. w środowisku organizacji realizujących projekty z zakresu ES (Priorytet 

VII i VI). 

2. Popularyzowanie informacji o przedsiębiorstwach społecznych w formie 

artykułów/ publikacji wewnętrznych, takich jak: 

a. kwartalnik eS.oeS (nr 2 / 2010), jaki będzie wydany przez ROPS w 

Krakowie w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - 

Etap I” oraz tych kolejnych wydaniach kwartalnika, które będą w całości 

poświęcone ekonomii społecznej, 

b. newsleter redagowany przez biuro Małopolski w Brukseli, 

c. publikacja raportu. 

3. Popularyzowanie informacji o przedsiębiorstwach społecznych w formie 

artykułów/ publikacji zewnętrznych. 

4. Zamieszczanie informacji w internecie, m.in. na: stronie internetowej ROPS 

(www.rops.krakow.pl), stronie projektu ARES (www.ares.krakow.pl), stronach 

Małopolskiego Wortalu Ekonomii Społecznej (www.wortales.rops.krakow.pl) 

oraz na innych portalach dot. ekonomii społecznej, forach NGO, CIS, spółdzielni. 

 

http://www.rops.krakow.pl/
http://www.ares.krakow.pl/
http://www.wortales.rops.krakow.pl/
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ODBIORCY MONITORINGU PRZEDSIĘBIORSTW 

SPOŁECZNYCH W MAŁOPOLSCE 

 

W proponowanej koncepcji monitoringu małopolskich przedsiębiorstw społecznych – 

oprócz zdefiniowanych w poprzedniej części dokumentu celów monitoringu – kluczowe 

znaczenie ma określenie odbiorców monitoringu. Wynika to z kilku fundamentalnych 

przesłanek: 

 wszelkie działania finansowane ze środków publicznych powinny być precyzyjnie 

ukierunkowane nie tylko przedmiotowo – co w przypadku monitoringu 

małopolskich przedsiębiorstw społecznych oznacza m.in. trafne określenie  

i rzetelne dobranie do badań wyspecyfikowanej grupy przedsiębiorstw 

społecznych, określenie najważniejszych pól badawczych oraz stworzenie 

logicznej i klarownej siatki celów monitoringu, ale także podmiotowo – by 

informacje, wiedza, doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji tego 

projektu nie stanowiły wartości samoistnej, lecz trafiały bezpośrednio do tych 

instytucji, podmiotów i osób, które są zainteresowane ich wykorzystaniem  

(w tym przypadku są to jednostki związane z szeroko rozumianym systemem 

wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce); 

 każdy poprawnie zaprojektowany i wdrożony proces monitoringu powinien 

jednoznacznie wskazywać na podmioty realizujące działania monitorujące,  

a równocześnie określać grupę odbiorców, którzy mogą wykorzystywać wiedzę 

zgromadzoną w tym procesie; 

 wypracowana koncepcja monitoringu ma w zamyśle tworzyć element budowania 

szerokiego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. Prawidłowe 

określenie odbiorców monitoringu PS pozwoli równocześnie na wykorzystanie 

tego kręgu podmiotów i instytucji do tworzenia platformy współpracy nad 

wspomnianym systemem. 
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Poniżej zaproponowano zestaw odbiorców monitoringu małopolskich przedsiębiorstw 

społecznych, zróżnicowany m.in. ze względu na znaczenie wybranych odbiorców dla 

wspierania przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce oraz zakres celów monitoringu, 

którymi mogą być oni zainteresowani.  

Generalnie odbiorcy monitoringu pogrupowani zostali według kryteriów funkcjonalnych, 

zdecydowano się jednak dodatkowo na wyróżnienie dwóch kluczowych odbiorców 

monitoringu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz 

Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Wynika to z fundamentalnej roli, 

jaką odgrywają one w województwie małopolskim na rzecz wspierania inicjatyw z 

szeroko rozumianej sfery ekonomii społecznej. 

Proponuje się, by głównymi odbiorcami monitoringu małopolskich PS były następujące 

podmioty/grupy podmiotów: 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

2. Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej. 

3. Instytucje wspierające finansowo PS (instytucje finansowe, poręczeniowe, 

kredytowe świadczące usługi na rzecz PS – np. Małopolski Fundusz Ekonomii 

Społecznej). 

4. Instytucje wspierające usługowo PS (świadczące na ich rzecz usługi doradcze, 

szkoleniowe, w tym: realizujące projekty wspierające przedsiębiorstwa społeczne 

w ramach 7.2.1. i 7.2.2. POKL a także projekty systemowe – ROPS w Krakowie i 

WUP w Krakowie). 

5. Przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie Małopolski (przedsiębiorstwa 

społeczne poddane monitoringowi, pozostałe przedsiębiorstwa społeczne, inne 

podmioty należące do sektora gospodarki społecznej – nie będące 

przedsiębiorstwami społecznymi). 

6. Grantodawcy (podmioty krajowe i międzynarodowe organizujące konkursy 

grantowe dla przedsiębiorstw społecznych – m.in. FIO). 
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7. Sponsorzy (podmioty sektora prywatnego zainteresowane wspieraniem PES oraz 

realizowanych przez nie działań statutowych, prywatni darczyńcy). 

8. Media (media lokalne, regionalne i krajowe, w tym: prasa, radio, telewizja, 

internet). 

9. Decydenci (władze samorządowe szczebla regionalnego, powiatowego i 

gminnego). 

10. Otoczenie instytucjonalne PS (jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; Publiczne 

Służby Zatrudnienia – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Powiatowe Urzędy 

Pracy w Małopolsce; Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego – w 

szczególności Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Małopolskie 

Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji). 

11. Jednostki badawcze i naukowe (ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane na 

terenie Małopolski zainteresowane problematyką ekonomii społecznej – przede 

wszystkim szkoły wyższe o profilu ekonomicznym oraz koncentrujące się w 

swojej działalności wokół nauk społecznych; inne krajowe ośrodki naukowo-

badawcze o podobnym profilu). 

12. Inne podmioty (związki pracodawców, agencje rozwoju – Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego). 

Za takim określeniem podstawowych odbiorców monitoringu małopolskich 

przedsiębiorstw społecznych przemawiają następujące względy: 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – w obecnym układzie instytucjonalnym 

na poziomie regionalnym jest to podmiot, który powinien stać się liderem działań 

systemowych związanych z ekonomią społeczną. Z tego też względu ROPS 

inicjując proces monitorowania małopolskich przedsiębiorstw społecznych staje 

się w naturalnym sposób dysponentem informacji uzyskanych dzięki niemu a tym 

samym ma możliwość nadzorowania i korygowania mechanizmów oraz działań 

ukierunkowanych na wsparcie PS. Należy równocześnie pamiętać o tym, że jest 

to początek prac nad wdrażaniem systemu monitorowania PS w Małopolsce i w 
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przyszłości rola ROPS jako realizatora (czy też zleceniodawcy realizacji) 

monitoringu – a tym samym odbiorcy informacji pochodzących z monitoringu – 

może ulegać zmianie. Przy obecnym ujęciu roli ROPS będzie on traktowany jako 

kluczowy odbiorca monitoringu małopolskich PS. 

2. Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej (MPnRES) – jako platforma 

współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego (zarówno na poziomie 

lokalnym jak i regionalnym), sektora pozarządowego, spółdzielczego, środowiska 

akademickiego, sektora prywatnej przedsiębiorczości i mediów wydaje się być 

doskonałym sposobem na wykorzystywanie efektów monitoringu przedsiębiorstw 

społecznych do prowadzonych przez siebie działań, a równocześnie dzięki swojej 

konstrukcji daje szansę na zwiększenie grona odbiorców tych informacji. 

MPnRES, podobnie jak ROPS, należał będzie do grupy kluczowych odbiorców 

monitoringu. 

3. Instytucje wspierające finansowo PS – są one bardzo istotne dla utrzymania 

funkcjonowania obecnych na rynku przedsiębiorstw społecznych oraz dla 

powstawania nowych podmiotów o takim profilu. Planowany monitoring mógłby 

umożliwić tym instytucjom rzetelną analizę środowiska swoich klientów. 

Instytucje wspierające finansowo PS mogłyby także uzyskać dostęp do 

zweryfikowanej bazy przedsiębiorstw społecznych
7
, co ułatwiłoby operacyjny 

kontakt z potencjalnymi klientami. Przede wszystkim zaś informacje uzyskane 

dzięki monitoringowi pozwolą im lepiej dopasować ofertę do rzeczywistych 

potrzeb formułowanych przez PS oraz stworzyć zestaw nowych produktów, które 

nie były dotychczas identyfikowane jako przydatne dla PS. Tak postrzegane 

instytucje wspierające PS traktowane będą jako podstawowy odbiorca 

monitoringu. 

4. Instytucje wspierające usługowo PS – pomoc udzielana przez te podmioty na 

rzecz przedsiębiorstw społecznych ma równie duże znaczenie co wsparcie 

                                                 
7
 Wymagałoby to jednak dodatkowych działań ze strony inspiratora procesu – ROPS w Krakowie. Pewna 

część danych teleadresowych zostanie zweryfikowana w trakcie pierwszej edycji monitoringu, niemniej nie 

będzie to – ze względu na planowaną skalę bezpośrednich kontaktów – całość środowiska małopolskich 

PS. 



 

 28 

finansowe. PS działające w Małopolsce zazwyczaj nie mają dużego 

doświadczenia rynkowego, ich potencjał ludzki nie pozwala na realizację 

pewnych zadań z powodu braku wiedzy, know how etc. Dlatego też instytucje 

wspierające usługowo PS powinny być podstawowym adresatem planowanego 

monitoringu – dzięki przekazywanym im informacjom zwiększą się szanse na 

lepsze dostosowanie i wyprofilowanie oferty pod kątem potrzeb ich klientów i 

partnerów. 

5. Przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie Małopolski – jako podmioty 

poddawane monitoringowi powinny mieć zagwarantowany dostęp do zbiorczej 

informacji zwrotnej na temat całej populacji badanych przedsiębiorstw 

społecznych. Pozwoli im to na lepsze wyprofilowanie swojej oferty – umożliwi 

wyeliminowanie dublowania się pewnych pomysłów i działań, które są już w 

Małopolsce realizowane czy też zwiększy świadomość istnienia pewnych nisz, 

które nie są póki co wypełnione oczekiwaną ofertą. Informacje zwrotne z 

monitoringu pozwolą także na określanie generalnych trendów i oczekiwań 

dotyczących całej badanej populacji PS, jak i występujących w poszczególnych 

grupach. Uczynienie z PS jednego z podstawowych odbiorców monitoringu 

pozwoli wzmocnić współpracę międzyinstytucjonalną, zaś wymiana wspólnych 

doświadczeń powinna skutkować mocniejszą integracją całego środowiska 

ekonomii społecznej w Małopolsce. Istnieje także możliwość, by jednym z 

adresatów monitoringu uczynić podmioty gospodarki społecznej, które nie są 

zaliczane do sfery przedsiębiorstw społecznych. Gdyby były one zainteresowane 

ekonomizacją swoich działań i poszukiwały nowej formuły dla swojej społecznej 

aktywności, wówczas wgląd w środowisko przedsiębiorstw społecznych dałoby 

im dobry punkt odniesienia dla swoich zamierzeń. 

6. Grantodawcy – należy oczekiwać, że w najbliższych latach pewne uzupełniające 

znaczenie dla poszerzania możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw 

społecznych będą miały krajowe i międzynarodowe podmioty organizujące 

konkursy grantowe. Rzetelny i poprawny metodologicznie monitoring PS pozwoli 

na lepsze zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb tych podmiotów. Dzięki temu 

grantodawcy uzyskają kluczową dla siebie informację co do skali i zakresu 



 29 

działań oraz potrzeb przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie 

województwa małopolskiego. Ułatwi im to organizację wsparcia oraz jego 

właściwe wyprofilowanie. Znaczenie grantodawców dla przedsiębiorstw 

społecznych działających w Małopolsce pozwala na uznanie ich za 

uzupełniających odbiorców monitoringu. 

7. Sponsorzy – wraz ze wzrostem zamożności naszego społeczeństwa, potencjału 

ekonomicznego polskich przedsiębiorstw oraz świadomości zasadności 

wspierania inicjatyw ukierunkowanych na cele społeczne wzrastać powinno 

zasilanie finansowe sektora PS przez przedsiębiorstwa i prywatnych donatorów. 

Udostępnienie tej grupie danych i informacji pochodzących z monitoringu 

umożliwi łatwiejszy i skuteczniejszy kontakt pomiędzy sponsorami 

zainteresowanymi wspieraniem inicjatyw społecznych a realizującymi je PS. 

Sponsorzy, znając skalę potrzeb i profil działania przedsiębiorstw społecznych w 

Małopolsce, będą mieli możliwość precyzyjnego określenia warunków 

udzielonego przez siebie wsparcia m.in. poprzez wybór określonego podmiotu 

oraz pewnych (lub wszystkich) pól jego działania, które winny być realizowane 

przy pomocy przekazanych środków finansowych. Należy przy tym pamiętać, że 

przedsiębiorstwa społeczne nie mogą wyłącznie opierać się na zasilaniu 

finansowym pochodzącym od sponsorów, dlatego też można stwierdzić, że 

zarówno grantodawcy jak i sponsorzy będą definiowani jako grupa 

uzupełniających – nie podstawowych – adresatów monitoringu małopolskich PS. 

8. Media – idea przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju nie tylko nie jest 

wystarczająco mocno rozpowszechniona, ale przede wszystkim niska jest 

identyfikacja tego pojęcia i zjawiska zarówno na poziomie jednostkowym jak i w 

toczonej debacie publicznej. Media odgrywają we współczesnych 

społeczeństwach kluczową rolę w przekazywaniu treści i informacji, ale są także 

miejscem i narzędziem kreowania, wspierania pewnych idei, postaw, zjawisk. Z 

tych właśnie względów bezwzględnie należy zadbać o to, by to media wszelkiego 

typu były jednym z podstawowych adresatów informacji pochodzących z 

monitoringu PS. Duża różnorodność podmiotów medialnych (działanie na 

rozmaitych rynkach, za pomocą odmiennych form przekazu, adresowanie swoich 
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informacji do odrębnych grup odbiorców) z jednej strony umożliwi, a z drugiej 

strony będzie wymagała przekazywania zróżnicowanego pakietu informacyjnego. 

Media specjalistyczne, skierowane do odbiorcy zainteresowanego problematyką 

ekonomii społecznej, powinny otrzymywać możliwie szeroki zakres informacji 

pochodzący z monitoringu PS. Z kolei media niebranżowe winny być nośnikiem 

ogólnej idei przedsiębiorczości społecznej i jako takie zasilane powinny być 

informacją syntetyczną, skondensowaną, ale równocześnie jednoznacznie 

skojarzoną z małopolskim środowiskiem ekonomii społecznej i wykorzystującą 

wybrane aspekty wiedzy pozyskanej dzięki planowanemu monitoringowi. 

9. Decydenci – kreowanie i implementowanie racjonalnych i skutecznych 

interwencji/działań publicznych na każdym poziomie funkcjonowania samorządu 

terytorialnego wymaga rzetelnej i precyzyjnej diagnozy stanu w danym obszarze. 

Dzięki przeprowadzonemu monitoringowi małopolskich PS główni aktorzy 

instytucjonalni w regionie otrzymają dostęp do narzędzia identyfikującego 

problemy środowiska przedsiębiorców społecznych, wskazującego na istotne 

bariery jego rozwoju oraz umożliwiającego rozpoznanie i właściwie 

zinterpretowanie nowych trendów i zjawisk występujących w obszarze działania 

PS
8
. To wszystko powinno wspierać kreowanie skutecznej polityki rozwoju 

regionu, polegającej w tym wypadku na zidentyfikowaniu i wykorzystaniu 

skutecznych narzędzi przeciwdziałających problemom społecznym. Dobrze 

przeprowadzony monitoring PS oraz oparte na jego wynikach rekomendacje 

mogą i powinny stać się równocześnie ważnym narzędziem odniesienia dla 

podejmowania strategicznych decyzji dotyczących preferowanych kierunków 

działań realizowanych w Małopolsce w obszarze ekonomii społecznej przez różne 

szczeble administracji publicznej (i ich jednostki organizacyjne). Oznacza to w 

rzeczywistości sugestię oparcia alokacji środków publicznych przeznaczonych na 

wspieranie przedsiębiorczości społecznej na informacjach zgromadzonych w 

wyniku funkcjonowania systemu monitorowania małopolskich PS. Zatem, jeżeli 

proces monitorowania PS będzie realizowany w sposób ciągły i poprawny (oraz 

                                                 
8
 W tym miejscu należy poczynić mocne zastrzeżenie, że będzie to możliwe, gdy oprócz monitoringu PS 

wdrożone zostałyby na poziomie regionie działania o charakterze ewaluacyjnym. 
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dodatkowo uzupełniony o komponent ewaluacyjny) wówczas kluczowi aktorzy 

instytucjonalni będą mieli możliwość: po pierwsze – trafnego diagnozowania 

potrzeb przedsiębiorstw społecznych, po drugie – bardziej obiektywnego i 

uzasadnionego merytorycznie podziału środków przeznaczonych na wspieranie 

ich funkcjonowania, oraz po trzecie – określenia skuteczności udzielonego 

wsparcia i dokonania ewentualnych modyfikacji w realizowanych działaniach. 

Wszystkie opisane powyżej przyczyny nakazują określić decydentów jako grupę 

podstawowych odbiorców monitoringu. 

10. Otoczenie instytucjonalne PS – instytucje funkcjonujące w obszarze pomocy 

społecznej i rynku pracy są naturalnym odbiorcą monitoringu małopolskich 

przedsiębiorstw społecznych. Profil ich funkcjonowania wymaga dostarczania im 

aktualnej i szczegółowej wiedzy diagnostycznej, dzięki której będą mogły 

odpowiednio szybko i elastycznie reagować na pojawiające się zagrożenia oraz 

wspomagać przedsiębiorstwa społeczne w tych działaniach, które leżą w ich 

zakresie kompetencyjnym. Dla Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju 

Regionalnego monitoring PS dostarczy cennej wiedzy analitycznej, 

umożliwiającej tworzenie kompleksowego zasobu informacji kluczowych z 

punktu widzenia potrzeb rozwojowych województwa małopolskiego. Tak 

zdefiniowane otoczenie instytucjonalne PS bezsprzecznie należało będzie do 

podstawowych odbiorców monitoringu. 

11. Jednostki badawcze i naukowe – niewystarczające zakorzenienie idei 

przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju związane jest także z relatywnie 

słabym do tej pory zaangażowaniem środowisk akademickich w jej 

propagowanie. Sama ekonomia społeczna ciągle pozostaje konceptem nowym, 

niedookreślonym, otwartym i podatnym na rozmaite interpretacje, mającym 

zdecydowanie heterogeniczny rys i charakter. Dopracowanie się trwałych 

teoretycznych ram przedsiębiorczości społecznej będzie łatwiejsze do 

przeprowadzenia, jeżeli polskie jednostki badawcze i naukowe (skonsolidowane 

głównie wokół ośrodków akademickich) otrzymają dostęp do wyników badań 

empirycznych przeprowadzonych na populacji PS. Uczynienie ze środowisk 

akademickich uzupełniającego adresata informacji pochodzących z monitoringu 
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pozwoliłoby na poszerzanie dostępności wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej. 

Dodatkowo możliwe byłoby wykorzystanie potencjału naukowego 

zgromadzonego w tych jednostkach chociażby do ciągłego ulepszania 

stosowanych narzędzi monitorujących sytuację PS (np. poprzez transfer wiedzy ze 

środowisk naukowych dotyczącej doświadczeń i rozwiązań 

występujących/stosowanych w innych regionach czy też krajach). 

12. Inne podmioty – wszystkie pozostałe podmioty/instytucje, które składają się na 

szeroko rozumiane otoczenie przedsiębiorstw społecznych, z różnych względów 

zostały wzięte pod uwagę przy definiowaniu uzupełniających odbiorców 

monitoringu PS. W wypadku agencji rozwoju informacje pochodzące z 

monitoringu mogą wspomóc lepszą analizę środowiska przedsiębiorstw 

społecznych, co przełoży się na skuteczniejsze profilowanie oferty pod kątem ich 

potrzeb. Z kolei organizacje pracodawców mogą być zainteresowane 

przyciągnięciem do siebie nowej, specyficznej ze względu na profil działania 

grupy podmiotów gospodarczych. Będąc rzecznikiem interesów swoich członków 

organizacje pracodawców skupiające przedsiębiorców społecznych miałyby 

dostęp do rzetelnych badań diagnozujących potrzeby PS, co pozwoliłoby na 

skuteczniejsze prezentowanie ich potrzeb.  

Uwzględniając miejsce i rolę wymienionych powyżej podmiotów we wspieraniu 

przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce grupa odbiorców monitoringu podzielona 

została na trzy podstawowe kategorie: odbiorców kluczowych, podstawowych oraz 

uzupełniających. Poniższy schemat prezentuje zaproponowaną typologię odbiorców 

monitoringu PS. 
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SCHEMAT 5. TYPOLOGIA ODBIORCÓW MONITORINGU. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZARY MONITORINGU 

  

Przedsiębiorstwa społeczne są specyficznymi podmiotami, łączącymi dwojakiego 

rodzaju aktywność: ekonomiczną i społeczną. Już to powoduje, że wszelkie działania 

monitorujące te podmioty powinny mieć klarownie i szczegółowo rozrysowany zakres 

przedmiotowy badania, uwzględniający dualny charakter analizowanych podmiotów. 

Zespół autorski, korzystając z: analizy literatury przedmiotu, krajowych i zagranicznych 

badań empirycznych, własnych doświadczeń i wiedzy oraz dorobku wypracowanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Małopolski Pakt na Rzecz 

Ekonomii Społecznej proponuje, by przedmiotem monitoringu małopolskich 

przedsiębiorstw były trzy fundamentalne kwestie: zasoby będące w dyspozycji PS, 

procesy mające miejsce w PS oraz odbywające się na drodze kontaktów z otoczeniem, 

jak również efekty działalności PS. 

SCHEMAT 6. SCHEMAT ZAKRESU INFORMACJI GROMADZONYCH W RAMACH 

MONITORINGU. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Opierając się na tym założeniu zidentyfikowano i zanalizowano najważniejsze obszary, 

które mogłyby stać się punktem odniesienia dla proponowanego sytemu monitorowania 

sytuacji małopolskich przedsiębiorstw. Uwzględniając znaczenie poszczególnych 

obszarów oraz możliwości wynikające z pilotażowego charakteru pierwszej (planowanej) 

edycji monitoringu zespół autorski proponuje, by zakres przedmiotowy monitoringu 

obejmował następujące obszary: 

1. Zasoby ludzkie PS 

2. Sposób zarządzania PS 

3. Działalność PS 

4. Otoczenie PS 

5. Kondycja ekonomiczna i ryzyko ekonomiczne PS 

6. Strategia i potencjał rozwoju PS 

7. Efekty działalności PS 

Zależności pomiędzy proponowanymi obszarami monitoringu zaprezentowane zostały na 

schemacie 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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SCHEMAT 7. OBSZARY MONITORINGU 
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Uszczegółowieniem zaproponowanej siatki obszarów jest zejście na poziom 

podobszarów oraz opisujących je szczegółowych zagadnień. Na schemacie 8. 

zaprezentowane zostały wszystkie podobszary monitoringu przypisane do 

poszczególnych siedmiu obszarów monitoringu. Z kolei w tabeli 1. przedstawiono 

najbardziej uszczegółowiony opis przedmiotowy monitoringu. Kluczowe znaczenie mają 

tam zagadnienia wraz z towarzyszącym im opisem ich zakresu przedmiotowego
9
.  

W tym miejscu konieczne jest jednak poczynienie zastrzeżenia, że nie wszystkie 

postulowane poniżej podobszary zostaną objęte monitoringiem w pierwszej edycji 

badania. Przedstawiona została szeroka koncepcja zagadnień, w obrębie której oznaczono 

dodatkowo zagadnienia kluczowe zdaniem zespołu. Jednakże docelowy wybór i liczba 

zagadnień, które zostaną uwzględnione w gotowym narzędziu będzie wynikiem 

konsultacji z kluczowymi odbiorcami badania (Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej oraz z sygnotariuszami Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej), 

a w dalszej kolejności również wynikiem pretestów narzędzia. Ze względu na zakładaną 

cykliczność badania,  postuluje się zbudowanie narzędzia, które zbierze dane kluczowe, a 

nie będzie jednocześnie zbyt uciążliwe dla badanych
10

. W praktyce oznacza to 

konieczność ograniczenia liczby zagadnień oraz rezygnację np. z części wskaźników, 

które wymagają dodatkowego wysiłku od badanych (wykonywanie obliczeń, 

sprawdzanie dokumentów itp) bądź dotyczą kwestii „drażliwych” dla respondenta (np. 

szczegółowe zestawienia finansowe). 

Istotny dla określenia obszarów monitoringu jest  wspomniany już wyżej fakt, iż 

pierwsze badanie małopolskich PS będzie miało raczej charakter pilotażowy, a dopiero 

rekomendacje sformułowane na jego podstawie pozwolą na dopracowanie i ewentualne 

rozbudowanie zakresu badanych obszarów. Również w wypadku rozwinięcia się skali 

systemu monitorowania małopolskich PS możliwe będzie poszerzenie wachlarza 

zagadnień poddanych monitoringowi. 

                                                 
9
 Należy zaznaczyć, iż obszary zaprezentowane w tabeli nie mają charakteru rozłącznego, co oznacza iż te 

same zagadnienia szczegółowe mogą się znaleźć w kilku obszarach. 
10

 Por. fragment: Metodologia, Opis czynników determinujących proces zbierania danych w niniejszym 

opracowaniu. 



Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 1. OBSZARY, PODOBSZARY I ZAGADNIENIA PROPONOWANE DO OBJĘCIA MONITORINGIEM, Z WYRÓŻNIENIEM  ZAGADNIEŃ 

KLUCZOWYCH (OZNACZONE KOLOREM NIEBIESKIM). 

 A B C D 

 Obszary Podobszary Zagadnienia Zakres przedmiotowy zagadnień 

1 

ZASOBY LUDZKIE 

PS 

Aktualny potencjał 

ludzki PS 

Poziom zatrudnienia ogółem  Wg stanu na moment prowadzenia 

badania oraz w ujęciu historycznym – np. 

na dzień 01.01.2009 

2 Struktura zatrudnienia 

I - podział pracowników/ 

współpracowników na opłacanych – 

pracujących za wynagrodzeniem, i 

nieopłacanych – wspierających badany 

podmiot działaniami nieodpłatnymi; 

II – charakterystyka pracowników wg 

wieku, poziomu wykształcenia, płci; 

III – podział pracowników na 

produkcyjnych, kadrę zarządzającą 

(+”kadra wspierająca np. 

medyczna/asystent 

zatrudnienia/coach/inne” w kontekście 

specyficznych potrzeb i grup BO); 

IV – podział na pracujących w 

pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy; 

V – podział na pracujących na czas 

nieokreślony/określony; 

VI – podział na pracujących wg formy 

zatrudnienia (umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, samozatrudnienie) 



 39 

3 Specyfika PS jako pracodawcy 

Pracownicy PS zatrudnieni w ramach tzw. 

wspomaganego zatrudnienia - refundacji 

części kosztów zatrudnienia 

(uwzględniając kategorie instytucji 

finansujących) 

4 
Charakterystyka osób 

zarządzających PS 

Analiza profilu kadry zarządzającej PS 

(oprócz kategorii wiek, płeć, można 

pogłębić informacje dot. wykształcenia o 

takie elementy jak: dziedzina, 

wykształcenie związane z profilem PS; 

doświadczenia w zarządzaniu; 

doświadczenie pracy w III 

sektorze/sektorze komercyjnym); profil 

menagera PS 

5 

Charakterystyka społeczno-

ekonomiczna beneficjentów 

(jako kadry/pracowników) PS 

1Rola beneficjentów (B) w PS; Czy PS 

jest docelowym czy przejściowym 

miejscem pracy?; Czy PS tworzy warunki 

do usamodzielnienia się B?; Przeszkody w 

usamodzielnieniu się B; Wkład B w 

działalność PS; Korzyści wynikające dla 

B z zatrudnienia w PS; Czy B 

podejmowali próbę zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy?; Jak B postrzegają 

swoje miejsce, rozwój w PS?; Warunki 

finansowe zatrudnienia B w PS 

6 
Rozwój zasobów 

ludzkich w PS 

Planowane zmiany w poziomie 

zatrudnienia 

W horyzoncie 1 roku – poziom i struktura 

(wzrost/spadek/bez zmian) 
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7 
Bariery zwiększania poziomu 

zatrudnienia 

Np. finansowe, organizacyjne, prawne, 

instytucjonalne itp. 

8 

Formy rozwijania kapitału 

ludzkiego stosowane w PS oraz 

ich ocena 

Formy: szkolenia, studia wyższe, studia 

podyplomowe, kursy itp.; 

Źródło finansowania: finansowane przez 

właściciela / finansowane zewnętrznie 

(m.in. ze środków strukturalnych) 

9 Główne potrzeby edukacyjne PS 

Obszary/dziedziny wiedzy/rodzaje kursów 

i szkoleń, w których PS (jego pracownicy) 

ma znaczące deficyty, utrudniające lub 

uniemożliwiające rozwój PS 

10 

Formy wsparcia kapitału 

ludzkiego preferowane/ 

oczekiwane przez PS 

 

11 

SPOSÓB 

ZARZĄDZANIA PS 

Struktura 

organizacyjna PS 

Rodzaj i charakter struktury 

organizacyjnej PS 

Np. wyodrębnione piony funkcjonalne w 

PS – produkcja, marketing, kadry, dział 

finansowo-księgowy, dział sprzedaży itp. 

12 
Sposób podejmowania decyzji w 

PS 

Udział w decyzjach nie oparty na 

wielkości kapitału 

13 Sposób dystrybucji zysków w PS  

14 

Wewnętrzne regulacje 

przedsiębiorstwa dotyczące jego 

organizacji, zarządzania  

Formalne i nieformalne dokumenty i 

mechanizmy opisujące te zagadnienia 



 41 

15 

Partycypacyjny 

charakter 

podejmowania 

decyzji w PS 

Rodzaje decyzji (obszary 

działania), które podlegają 

procesowi konsultowania z 

kluczowymi interesariuszami 

 

16 

Intensywność i sposób 

wywierania wpływu przez 

interesariuszy na 

funkcjonowanie PS 

Wpływ różnych kategorii interesariuszy 

na bieżące i strategiczne zarządzanie PS z 

rozróżnieniem na: założycieli, 

fundatorów, członków, pracowników, 

klientów, beneficjentów, innych 

17 

Bariery uniemożliwiające lub 

utrudniające stosowanie 

partycypacyjnego sposobu 

podejmowania decyzji w PS 

 

18 

DZIAŁALNOŚĆ PS 
Zakres działalności 

gospodarczej PS 

Sposób prowadzenia działalności 

gospodarczej w PS  

Typowa działalność gospodarcza / 

wyodrębniona działalność gospodarcza / 

statutowa działalność odpłatna 

19 
Obszary działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa 

Produktowo: np. wg PKD, albo podziału: 

produkcja, usługi, handel, albo inne 

agregaty 

20 
Charakter prowadzonej 

działalności gospodarczej 

Działalność ciągła / sezonowa / doraźna / 

incydentalna 

21 
Przyczyny prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

22 Plany dotyczące Odniesienie się m.in. do regulacji 
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rozwoju/zmniejszania zakresu 

działalności gospodarczej i ich 

przyczyny 

prawnych 

23 

Struktura odbiorców/profil 

odbiorców dóbr i usług 

wytwarzanych przez PS 

W odniesieniu do statusu nabywcy: 

prywatny lub/i publiczny (np. 

administracja publiczna zakupując je na 

zasadzie kontraktów), osoby 

fizyczne/prawne 

24 Partnerzy gospodarczy PS  
Kooperanci, dostawcy, podwykonawcy, 

zleceniodawcy 

25 

Zakres działalności 

społecznej PS 

Lokalne bądź ponadlokalne 

ukierunkowanie działalności PS 

Zasięg terytorialny działalności społecznej 

PS, wielkość miejscowości , w której PS 

ma siedzibę 

26 
Rodzaj prowadzonej działalności 

społecznej 

- w stosunku do grupy osób de 

faworyzowanych 

- w obszarze społ. Lokalnej 

- innych, jakich 

27 
Ocena własnej użyteczności  

społecznej 

Ocena stopnia realizacji celów 

społecznych 

28 

Grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym, do których PS 

kieruje swoje działania 

Kategorie osób wykluczonych / 

zagrożonych wykluczeniem, 

zatrudnionych w PS bądź objętych 

działaniem PS 

29 Relacja między celem Ustalenie hierarchii realizowanych celów; 
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społecznym a celem 

gospodarczym PS 

Sposób ustalania cen za oferowane 

produkty / usługi 

30 
Kapitał społeczny PS 

 

Udział PS w sieciach 

członkowskich 

Członkostwo w sieciach o różnym 

charakterze i zasięgu 

31 Sieć relacji wewnątrz organizacji 
Kategorie interesariuszy w zarządzie / 

strukturze PS 

32 

OTOCZENIE PS 

Otoczenie 

ekonomiczne / 

rynkowe 

Rodzaj klientów, odbiorców 

usług PS 

Patrz: D23 

33 Kluczowi klienci PS Identyfikacja kluczowych klientów PS 

34 

Poziom kooperacji z 

przedsiębiorstwami 

„rynkowymi” 

Charakter, jaki przyjmuje współpraca PS z 

innymi przedsiębiorstwami 

35 
Konkurencja z innymi 

przedsiębiorstwami 

Świadomość konkurowania z innymi 

przedsiębiorstwami; charakter tej 

konkurencji 

36 
Świadomość celów organizacji 

wśród klientów PS 

Czy przedsiębiorstwo podkreśla swój 

społeczny charakter? Czy stanowi to 

ułatwienie czy barierę, jeśli chodzi o 

pozyskiwanie klientów?  

37 
Otoczenie 

instytucjonalne 

Partnerzy instytucjonalni PS Podmioty, z którymi współpracuje PS 

38 Otoczenie prawne 
Znajomość oraz ocena rozwiązań 

prawnych regulujących działalność PS; 
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Znajomość i ocena projektu ustawy o PS 

39 

Otoczenie społeczne 

Partnerzy społeczni PS Podmioty, z którymi współpracuje PS  

40 Charakter współpracy ze 

społecznością lokalną 

Co PS daje społeczności lokalnej?; co 

otrzymuje w zamian? 

41 
Świadomość wpływu PS na 

społeczność lokalną 

Dokonywanie pomiaru swojego 

oddziaływania na społeczność lokalną; 

metody pomiaru 

42 

Relacje PS z 

podmiotami w jego 

otoczeniu 

Charakter relacji PS z 

otoczeniem 

Postać, jaką mogą przyjmować relacje z 

poszczególnymi kategoriami podmiotów 

w otoczeniu PS 

42 
Rodzaj wsparcia otrzymywanego 

przez PS od partnerów 

Rodzaj wsparcia otrzymywany od 

poszczególnych kategorii podmiotów w 

otoczeniu PS 

44 Ocena współpracy z 

administracją samorządową 

Możliwe formy współpracy i ich ocena 

45 Ocena współpracy z podmiotami 

komercyjnymi 

Możliwe formy współpracy i ich ocena 

46 Ocena współpracy z innymi 

przedsiębiorstwami  

społecznymi 

Możliwe formy współpracy i ich ocena 

47 Waga współpracy z 

poszczególnymi partnerami 

Ocena wagi współpracy z poszczególnymi 

kategoriami podmiotów w otoczeniu PS 
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48 Zadowolenie ze współpracy z 

poszczególnymi partnerami 

Ocena współpracy z poszczególnymi 

kategoriami podmiotów w otoczeniu PS 

49 

KONDYCJA 

EKONOMICZNA  

I RYZYKO 

EKONOMICZNE 

PS 

Kondycja 

ekonomiczna PS 

Skala i struktura kosztów  

i przychodów ogółem 

Z uwzględnieniem źródeł finansowania, w 

tym źródeł rynkowych i nierynkowych/ 

zwrotnych i bezzwrotnych 

50 Poziom i struktura przychodów i 

kosztów z prowadzonej 

działalności gospodarczej  

Odsetek przychodów ze źródeł rynkowych 

51 
Wskaźniki finansowe 

Wysokie ryzyko nieotrzymania 

informacji!!! 

52 Czynniki decydujące o 

stabilności/braku stabilności 

przychodów PS 

 

53 
Zasoby rzeczowe 

przedsiębiorstwa oraz wartości 

niematerialne i prawne  

Budynki, budowle, inne nieruchomości, 

park maszynowy, technologie, 

wyposażenie biura – telefony, faksy, 

internet, komputery, inne 

54 

Korzystanie przez PS ze 

wsparcia niepieniężnego  

Np. doradztwo, usługi świadczone przez 

sektor publicznych lub pozarządowy w 

ramach funduszy strukturalnych; formy 

tego wsparcia 

55 Ocena wkładu niepieniężnego  

56 Ocena wkładu pracy Np. w przeliczeniu na etaty lub 
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wolontariuszy wynagrodzenia 

57 
Inwestycje podjęte lub 

planowane przez PS 

Nakłady na zakup, remont środków 

trwałych; zwiększenie zatrudnienia; 

rozwój zakresu działalności itp. 

58 

Plany dotyczące finansowania 

rozwoju PS w przyszłości 

Wielkość nakładów i ich źródła: np. ze 

środków własnych / zewnętrznych 

(jakich?); ze środków 

zwrotnych/bezzwrotnych, itp. 

59 

Identyfikacja barier 

utrudniających działalność 

ekonomiczną PS 

Np. bariery natury prawnej, finansowej, 

organizacyjnej, wynikające ze specyfiki 

PS 

60 

Ryzyko ekonomiczne 

Poziom ryzyka ekonomicznego 

Związanego ze strukturą właścicielską – 

kto jest właścicielem kapitału; związanego 

z relacjami „organizacja matka – 

organizacja córka”; związanego z 

udziałem przychodów z działalności 

gospodarczej (sprzedaży dóbr lub usług) 

w obrotach ogółem 

61 

Wpływ profilu społecznego 

przedsiębiorstwa na ryzyko 

ekonomiczne 

Pracownicy, produkty, odbiorcy, 

utrzymanie zaplecza/środków trwałych, 

sezonowość 

62 STRATEGIA I 

POTENCJAŁ 

ROZWOJU PS 

Strategia 

funkcjonowania PS 

Identyfikacja strategii rozwoju 

organizacji 

Posiadanie przez PS strategii rozwoju; 

Zakładane cele i wskaźniki ich realizacji 

63 Ocena potencjału Określenie perspektyw rozwoju Patrz: D6 
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rozwojowego PS  w zakresie zatrudnienia 

64 

Określenie perspektyw rozwoju 

PS w zakresie sytuacji 

finansowej (ocena szans na 

wzrost niezależności finansowej) 

Patrz: D50, D58 

65 

Określenie perspektyw rozwoju 

PS w zakresie działalności 

społecznej 

Plany dotyczące zmian zakresu 

prowadzonej działalności społecznej 

66 

Określenie perspektyw rozwoju 

PS w zakresie działalności 

gospodarczej 

Patrz: D22 , nowe branże, nowe produkty, 

nowe rynki zbytu, kanały dystrybucji  

67 

Określenie perspektyw rozwoju 

PS w zakresie współpracy z 

podmiotami w jego otoczeniu 

Plany dotyczące zmian w zakresie 

współpracy z podmiotami w otoczeniu PS 

68 

Warunki sprawnego 

funkcjonowania PS 

Identyfikacja czynników 

krytycznych warunkujących 

rozwój PS 

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki 

wpływające na funkcjonowanie PS, takie 

jak np. wsparcie publiczne, czy wiedza i 

kompetencje osób zarządzających PS  

69 

Identyfikacja najważniejszych 

barier zwiększania poziomu 

zatrudnienia 

Patrz: D7 

70 

Identyfikacja najważniejszych 

barier uniemożliwiających lub 

utrudniających stosowanie 
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partycypacyjnego sposobu 

podejmowania decyzji w PS 

71 

Identyfikacja barier 

utrudniających działalność 

ekonomiczną PS 

Patrz: D59 

72 

Identyfikacja sposobów na 

pokonanie barier 

Rozwiązania, które byłyby 

najskuteczniejsze z punktu widzenia 

pokonania barier 

73 

Proces powstania PS 

Modele powstania organizacji Geneza PS  

74 

Główny powód podjęcia 

inicjatywy założenia PS 

Sposób określenia celu działalności PS 

75 Założyciel PS Jaki podmiot bądź osoba założyła PS 

76 

Wzory, z których czerpano przy 

tworzeniu PS 

Wzory krajowe, zagraniczne, wzory 

innych PS, wzory przedsiębiorstw 

„rynkowych” itp. 

77 

Wsparcie innych podmiotów w 

procesie założycielskim PS 

Jakie kategorie podmiotów wspierały PS 

w jego powstaniu (także ze względu na 

obszar geograficzny) 

78 

Efekty działalności 

PS 

Produkty działalności 

gospodarczej PS 

Oferowane na rynku produkty i 

usługi  

Patrz: D19 

79 Przychód ze źródeł rynkowych Patrz: D50 
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80 

Zakres odbiorców działalności 

handlowej / wytwórczej / 

usługowej 

Patrz: D23 

81 

Produkty działalności 

społecznej PS 

Potencjał 

szkoleniowy/integracyjny PS 

Liczba zorganizowanych szkoleń 

82 Potencjał zatrudnieniowy PS Patrz: D1 

83 

Działania prowadzone przez PS 

na rzecz społeczności lokalnej 

Patrz: D40 

84 

Rezultaty działalności 

PS - na poziomie 

beneficjentów  

Zmiany na poziomie członków / 

beneficjentów 

Czy PS prowadzi monitoring losów 

beneficjentów? 

Pytanie o liczbę osób „wypuszczonych” 

na wolny rynek pracy 

85 

Kompetencje i umiejętności 

rozwijane przez pracowników 

/beneficjentów PS 

Ocena możliwości PS w zakresie 

nabywania kompetencji i umiejętności 

przez pracowników / beneficjentów 

86 

Wpływ na 

społeczność lokalną 
Interakcje między PS a 

społecznością lokalną 

Ocena PS w zakresie zainicjowania zmian 

w społeczności lokalnej, ocena tych zmian 

z perspektywy PS 

87 

Uczestnictwo PS w lokalnym 

życiu społecznym i publicznym 

Patrz: D40 

Źródło: Opracowanie własne. 
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BADANIE EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PS 

Wśród wymienionych powyższej obszarów planowanych do objęcia monitoringiem, jeden – 

Efekty działalności PS – wymaga odrębnego komentarza. Należy na wstępie zaznaczyć, iż 

powyższe kategorie zostały wyodrębnione w celu analitycznym. Oznacza to, iż zagadnienie 

produktów i rezultatów nie będzie stanowiło odrębnej części w badaniu, natomiast zostanie 

wyekstrahowane z pozostałych badanych obszarów.  

Jak wspomniano powyżej w części odnoszącej się do celów monitoringu – celem 

strategicznym przedsięwzięcia jest jego wpisanie w system programowania polityk 

publicznych na poziomie regionalnym – jako instrumentu wspierającego kreowanie polityk, 

definiowanie celów i priorytetów oraz umożliwiającego ocenę stopnia realizacji założonych 

celów. Tak zdefiniowany cel zgodny jest z postulatem stosowania ewaluacji – czyli analizy i 

oceny podejmowanych działań, która powinna towarzyszyć wdrażaniu polityk publicznych na 

poziomie regionalnym i lokalnym. Ewaluacja powinna zmierzać do określenia, w jakim 

stopniu interwencja publiczna (bądź polityka, program lub projekt) spełnia pewne kryteria, w 

jakim zakresie zostały osiągnięte jej cele oraz jaka jest relacja nakładów i działań do wyników 

interwencji. Ewaluacja tak rozumiana stanowić powinna element ciągu działań w ramach 

kreowania polityk (czy też programów, projektów) dopełniając go poprzez dostarczenie 

wiedzy na temat działań zrealizowanych oraz wniosków dla przedsięwzięć kolejnych 

(Górniak 2007, s. 11). Aby dobrze zrozumieć relację nakładów, produktów, rezultatów i 

wpływu danej interwencji należy dokonać pomiaru każdego z tych elementów, w oparciu o 

odpowiednie wskaźniki (Górniak 2007, s. 17). 

Produkty, rezultaty oraz wpływ można zdefiniować w następujący sposób (Kierzkowski 

2002, s. 58):  

 Produkt oznacza konkretne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach danego 

programu lub projektu. Kategoria ta obejmuje zasoby materialne oraz usługi, które 

beneficjenci otrzymują w trakcie realizacji programu (w tym wypadku w ramach 

działalności przedsiębiorstwa społecznego), a mierzona jest w jednostkach fizycznych 

(tzn. na przykład liczba zorganizowanych szkoleń). 

 Rezultat oznacza bezpośrednie efekty programu lub projektu, dostarcza informacji o 

zmianach, jakie nastąpiły wśród odbiorców działań w wyniku ich wdrożenia. 

 Oddziaływanie (wpływ) opisuje zaś konsekwencje programu lub projektu 

wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów – odnosi 
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się oprócz nich szerzej do osób i organizacji pozostających poza bezpośrednim 

oddziaływaniem interwencji oraz do szerszego horyzontu czasowego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi
11

, monitoring będzie prowadzony na 

poziomie przedsiębiorstw, a nie poszczególnych beneficjentów, zatem nie jest możliwe 

badanie rezultatów, zgodnie z ich powyższą definicją. Rozwiązaniem byłoby postulowane 

wyżej wpisanie małopolskiego monitoringu w szerszy system badań opisowych / 

diagnostycznych / ewaluacyjnych w obszarze ekonomii społecznej, które dostarczałyby 

informacji o zmianach (ich zakresie, trwałości itp.) na poziomie beneficjentów 

przedsiębiorstw społecznych. Niemniej, ze względu na brak analiz, które mogłyby dostarczyć 

takich informacji w chwili projektowania tego badania, zdecydowano się na uwzględnienie w 

badaniu zagadnień dotyczących efektów działalności przedsiębiorstw ekonomii społecznej, w 

szczególności produktów i rezultatów, aby nie tracić możliwości poznania ich w zakresie, jaki 

jest możliwy. Zawarcie w monitoringu wskaźników produktu i rezultatu może pomóc w 

ocenie realizacji celów przez PS, ocena wpływu pozostaje jednak typowo domeną badań 

ewaluacyjnych. Podsumowując, produkty i rezultaty działalności PS mogą zostać zbadane w 

pewnym ograniczonym zakresie, należy pamiętać jednak o tym, że monitoring nie będzie 

mógł dostarczyć pełnej wiedzy na ich temat. 

Możliwe będzie zebranie ogólnych informacji dotyczących produktów tworzonych w ramach 

ich działalności. Po pierwsze, będzie można dowiedzieć się, jakie są produkty działalności 

gospodarczej PS, takie jak oferowane przez nie usługi czy wytwarzane produkty, zysk z ich 

sprzedaży, tudzież liczba ich klientów. Ponadto, monitoring może dostarczyć pewnej wiedzy 

na temat produktów będących efektem działalności społecznej przedsiębiorstw społecznych – 

na przykład liczby zorganizowanych szkoleń czy staży zawodowych, liczby przeszkolonych 

osób, czy też danych ilościowych o stanie zatrudnienia w PS. 

Bardziej złożoną kwestią w badaniu ilościowym obejmującym swoim zakresem podmioty tak 

różnorodne ze względu na formę prawną, cele czy środki finansowania jest zbadanie 

rezultatów ich działalności. Ogólnie rzecz biorąc, rezultaty działań przedsiębiorstw 

społecznych odnoszą się do integracji społecznej i zawodowej pracowników tudzież 

beneficjentów. Badania ekonomii społecznej na świecie dostarczają przykładów na to, w jaki 

sposób można analizować rezultaty działalności PS. Badano je na przykład w projekcie 

PERSE realizowanym przez sieć badawczą EMES, gdzie od próby około 160 przedsiębiorstw 

                                                 
11

 Por. rozdział Metodologia w niniejszym opracowaniu. 
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uzyskano informacje dotyczące 949 beneficjentów (Nyssens 2006). Należy jednak zauważyć, 

że w tym przypadku zrealizowano tak naprawdę osobne badanie w ramach większego 

projektu – informacje dotyczące poszczególnych osób zbierano od badanych menadżerów PS 

za pomocą osobnych kwestionariuszy. Ponadto grupa badanych przedsiębiorstw była 

ujednolicona o tyle, że obejmowała tylko podmioty integrujące poprzez pracę.  

Odrębną kwestią jest ocena zmiany w odstępach czasowych. Najlepsze z punktu widzenia 

oceny rezultatów byłoby porównanie sytuacji beneficjentów w dwóch punktach w czasie – 

przed podjęciem zatrudnienia w PS oraz po – i ocena zmian ich umiejętności czy kompetencji 

na tej podstawie. Taką możliwość dałaby jednak jedynie realizacja próby panelowej, w której 

te same podmioty tudzież osoby byłyby badane w kolejnych edycjach monitoringu. Badanie 

tymczasem – przynajmniej obecnie – nie zakłada doboru próby tego rodzaju.  

Podsumowując, w małopolskim monitoringu nie będzie możliwe przeprowadzenie badania na 

poziomie szczegółowości obejmującym poszczególnych beneficjentów, ani zbadanie zmian 

na przestrzeni czasu – niezbędne będzie ograniczenie się do poziomu przedsiębiorstwa, w 

aspekcie przekrojowym.  

Pomimo tego ograniczenia, istnieją pewne możliwości odniesienia się do rezultatów 

związanych z beneficjentami działań PS. Przykładu w tym zakresie dostarcza badanie 

realizowane we Francji na podmiotach ekonomii społecznej integrujących przez pracę na 

zlecenie Rady Integracji Poprzez Działalność Ekonomiczną (Le Conseil National de 

l’Insertion par l’Activité Économique, 2008). W badaniu tym pytano o ocenę możliwości PS 

(przez mobilizację środków własnych i środków partnerów) na skali („bardzo dobra”, 

„dobra”, „słaba”, „niewystarczająca”) w zakresie następującego oddziaływania na 

beneficjentów:  

- nabycie bądź poprawa podstawowej wiedzy,  

- poprawa zdrowia lub przejęcie kontroli nad problemami zdrowotnymi,  

- poprawa zachowania,  

- większa mobilność,  

- dostęp do lepszego lokalu mieszkaniowego,  

- radzenie sobie z konfliktami z prawem.  

Możliwe jest też pytanie w ten sam sposób o możliwości PS, na przykład w zakresie: 

- rozwoju umiejętności związanych z wykonywaniem zadań (zdolności adaptacyjne, 

organizacyjne, wytrzymałość),  
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- umiejętności społecznych (kontakty międzyludzkie, umiejętność słuchania i 

wypowiadania się na forum grupy),  

- zdolności do adaptacji w ramach organizacji (punktualność, respektowanie zasad 

organizacji pracy),  

- rozwoju innych umiejętności przydatnych w pracy (dynamizm, inicjatywa, 

motywacja, poczucie wspólnoty), 

- zrozumienia ogólnych reguł działania przedsiębiorstwa (podstawy prawa pracy i 

przepisów BHP) itp.  

Takie rozwiązanie pozwala na określenie potencjału w zakresie osiągania rezultatów na 

poziomie przedsiębiorstwa, należy jednak odnotować, że byłaby to ocena subiektywna. 

Ograniczenia badawcze wystąpiłyby także w przypadku prób badania oddziaływania 

przedsiębiorstwa na lokalną społeczność. Należy pamiętać, iż populację badania będą 

stanowić jedynie przedsiębiorstwa społeczne – zatem monitoring będzie opierał się na 

deklaracjach na temat ich ewentualnego wpływu na społeczność, które będą subiektywne. Z 

tego względu obiektywny pomiar aspektów związanych ze zmianami na poziomie 

społeczności lokalnej w planowanym badaniu nie jest możliwy. Można tu jedynie odnieść się 

do postrzeganych interakcji między przedsiębiorstwem a społecznością, w ramach której 

działa, czy do udziału PS lokalnym życiu społecznym lub publicznym. Jak już zaznaczono 

powyżej – badanie wpływu nie należy do zakresu badań monitoringowych, ale 

ewaluacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

SCHEMAT 9. POMIAR EFEKTÓW DZIAŁAO PS W MONITORINGU 
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Podsumowując, możliwość dogłębnego poznania efektów działania poszczególnych 

podmiotów objętych badaniem będzie uzależniona od powyższych ograniczeń, dlatego, jak 

wspomniano już wcześniej, niezbędne jest uzupełnienie badania monitoringowego o dane z 

innych źródeł – co pozwoli na ocenę efektów w szerszej perspektywie. 
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KRYTERIA DEFINICYJNE POPULACJI BADANIA 

 

Przedmiotem analizy w niniejszym badaniu jest przedsiębiorstwo społeczne (PS). Autorzy 

posługują się także określeniami podmioty ekonomii społecznej (PES) oraz sektor ekonomii 

społecznej (ES). Ponieważ terminy te nie są tożsame, dlatego punktem wyjścia do omówienia 

kryteriów definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego będzie krótkie przedstawienie definicji 

ekonomii społecznej. Pozwoli to ukazać różnice i punkty wspólne ww. terminów. 

WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

W literaturze przedmiotu popularne są dwa ujęcia ekonomii społecznej, tj. instytucjonalno-

prawne oraz normatywne. Według ujęcia instytucjonalnego do sektora ekonomii społecznej 

zalicza się następujące kategorie podmiotów: spółdzielnie, organizacje wzajemnościowe, 

stowarzyszenia oraz fundacje (OECD 2003).  

Podkreślenia wymaga fakt, że każda z rozpatrywanych tu kategorii ma swoiste cechy i 

mechanizmy funkcjonowania. Jak zauważają Defourny i Develtere granice oddzielające te 

trzy główne kategorie nie są ani ostre, ani nienaruszalne. Choć to ujęcie opiera się na 

wyróżnieniu głównych typów instytucjonalnych, to nie narzuca ono zbytniego formalizmu 

prawnego. Do ww. kategorii można zaliczyć także inicjatywy nieformalne (projekty o 

charakterze nieformalnym, ale trwałym), które mają charakter spółdzielczy, wzajemnościowy 

lub stowarzyszeniowy (Defourny, Develtere 2008, s. 23). 

Z kolei normatywne ujęcie ekonomii społecznej eksponuje cechy wspólne, zasady działania 

podmiotów zaliczanych do tego sektora. Poniżej w tabeli 2. przedstawiono cechy 

charakterystyczne dla podmiotów ekonomii społecznej. 
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TABELA 2. CECHY WSPÓLNE I CHARAKTERYSTYCZNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  

KARTA EUROPEJSKIEJ STAŁEJ KONFERENCJI 

SPÓŁDZIELNI, TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI 

(CEP–CMAF) 

J. DEFOURNY, P. DEVELTERE 

- prymat celów indywidualnych i społecznych 

nad kapitałem 

- dobrowolne i otwarte członkostwo 

- demokratyczna kontrola przez członków 

(z wyjątkiem fundacji) 

- połączenie interesów członków/użytkowników 

i/lub potrzeb ogólnych 

- rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności 

i odpowiedzialności 

- autonomiczne zarządzanie i niezależność 

od władz państwowych 

- wypracowana nadwyżka jest wykorzystywana 

do realizacji celów i usług dla członków 

lub usług ogólnych 

- przedkładanie służby członkom 

lub wspólnocie ponad zysk 

- autonomiczne zarządzanie 

- demokratyczny proces decyzyjny 

- prymat ludzi i pracy nad kapitałem 

przy dystrybucji dochodów 

Źródło: na podstawie: Roelants, Bajo 2002, s. 6, Defourny, Develtere 2006, s. 26. 

 

Warto zwrócić uwagę, że celem ekonomii społecznej jest świadczenie usług na rzecz 

członków jej podmiotów lub szerzej społeczności, a nie pełnienie instrumentalnej roli w 

służbie inwestycji kapitałowych. Generowanie nadwyżki stanowi środek zapewniania usług, a 

nie jest główną motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej (Defourny, Develtere 

2008). 

Przyjęte w polskiej literaturze określenie ekonomia społeczna według wielu znawców tematu 

nie jest najwłaściwszym odpowiednikiem terminów: angielskiego social economy oraz 

francuskiego économie solidarie. Trafniejszym jest pojęcie gospodarka społeczna. Nie chodzi 

bowiem o „ekonomię społeczną jako gałąź ekonomii (...), ale wyodrębniony ze względu na 

swą specyfikę sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest działalność 

gospodarcza z celami społecznymi” (por. Rymsza 2005, s. 4). Na problemy semantyczne 

związane z używaniem i tłumaczeniem terminu ekonomia społeczna zwracają także uwagę 

Defourny i Develtere (2008, s. 28-29). Jak słusznie zauważyli ww. autorzy, dominacja języka 

angielskiego powoduje, że termin „sektor non-profit” nie wymaga na ogół poszukiwania 

odpowiedników w innych językach. Odmienna sytuacja dotyczy terminu ekonomia społeczna. 
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Termin ten trudno jest przetłumaczyć na inne języki, a jego dosłowne tłumaczenie przynosi 

rozbieżności znaczeniowe. Przykładowo, w literaturze przedmiotu można spotkać następujące 

terminy: ekonomia solidarności, ekonomia wspólnoty, ekonomia włączania, gospodarka 

społeczna. W niniejszym opracowaniu terminy ekonomia społeczna i gospodarka społeczna 

są używane zamiennie. 

 

KRYTERIA DEFINICYJNE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH PODDANYCH 

PROCESOWI MONITORINGU 

W literaturze przedmiotu spotyka się europejskie i amerykańskie ujęcie idei przedsiębiorstwa 

społecznego i przedsiębiorczości społecznej. Mimo, iż cele ogólne w obu koncepcjach 

pozostają podobne, to różnią się one zasadniczo między sobą
12

. Autorzy tego opracowania 

wykorzystają definicje i ujęcie tematu wypracowane na gruncie europejskim.  

Ogólnie rzecz ujmując, przedsiębiorczość społeczna to podejście do rozwiązywania 

problemów społecznych wywodzące się z sektora pozarządowego (non-profit), a 

wykorzystujące mechanizmy rynkowe (Kerlin 2008, s. 119).  

W Europie przedsiębiorstwo społeczne postrzegane jest w ramach idei ekonomii społecznej i 

jest powiązane z konceptem trzeciego sektora i sektora non-profit
13

. W niektórych 

opracowaniach trzeci sektor
14

 jest dokładnym odpowiednikiem terminu ekonomia społeczna. 

Natomiast w innych jest on utożsamiany tylko z sektorem non-profit
15

.  

C. Borzaga wiąże definicję przedsiębiorstwa społecznego z historią rozwoju europejskiego 

sektora non-profit w ciągu ostatnich lat. W swoim artykule (Borzaga 2008) autor przedstawia 

argumenty i powołuje się na wyniki badań, które świadczą o tym, że organizacje non-profit 

                                                 
12 

Szerszej na ten temat: Kerlin 2008. 
13

 Szerzej na temat podobieństw i różnic w definiowaniu sektora non-profi i ekonomii społecznej: Defourny, 

Develtere 2008; Defourny 2008. 
14

 Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione 

z języka angielskiego, nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw 

demokratycznych na trzy sektory (tj. sektor państwowy, komercyjny (sfera biznesu) i trzeci sektor, czyli ogół 

prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku); www.osektorze.ngo.pl [06.03.2010]. 
15

 Sektor non-profit obejmuje organizacje charakteryzujące się następującymi cechami: 1. mają formalny lub 

oficjalny charakter (wykazują pewien stopień instytucjonalizacji, z czym na ogół wiąże się posiadanie 

osobowości prawnej); 2. są prywatne (odrębne od państwa, jak i organizacji powiązanych z władzą publiczną); 

3. są samorządne (niezależne, same określają zasady swojego działania i władze kompetentne do podejmowania 

decyzji; posiadają wewnętrzne systemy zarządzania i kontroli); 4. nie mogą rozdzielać zysków między 

członków, dyrektorów ani też grupę „właścicieli”. Ten zakaz dystrybucji (non-disribution constraint) zajmuje 

kluczową pozycję w całej literaturze dotyczącej organizacji non-profit; 5. ich działalność musi angażować 

wolontariuszy u darczyńców, zaś członkowstwo w nich jest dobrowolne (Salamon, Anheier 1997). 
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założone po latach 70. XX wieku są bardziej niezależne i przedsiębiorcze niż tradycyjne 

organizacje tego typu. Według Borzagi nowe organizacje są:  

1. mniej zainteresowane działalnością rzeczniczą, która, jeśli występuje, to jako 

drugorzędny cel, 

2. bardziej niezależne – czerpią zasoby z różnych źródeł i wchodzą w relacje z 

administracją publiczną jako podmioty niezależne, często na podstawie kontraktu, 

3. bardziej wrażliwe na potrzebę tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi 

wykluczonych społecznie, a przez to mniej zainteresowane współpracą z tradycyjnymi 

organizacjami non-profit, 

4. uwrażliwione na definiowanie struktury własnościowej, która może im 

zagwarantować zaangażowanie interesariuszy oraz samodzielne zarządzanie, 

5. lokalnie zakorzenione i generalnie małe, podczas gdy tradycyjne organizacje non-

profit bywały duże i funkcjonowały w skali całego kraju, 

6. zorientowane na tworzenie nowego rodzaju usług, których nie dostarczyły inne 

organizacje oraz nowych sposobów zaspokojenia potrzeb społecznych (…).  

Aby podkreślić te nowe cechy sektora non-profit wprowadzono termin przedsiębiorstwo 

społeczne (Borzaga, Santuari 2008, s. 92, 98-99).  

Także Defourny wskazał na przedsiębiorstwa społeczne jako na nowe podmioty, które można 

uznać za jeden z elementów trzeciego sektora i które jednocześnie tchnęły weń nowego ducha 

(społecznej) przedsiębiorczości, przejmując i przekształcając dawne doświadczenia. W tym 

sensie odzwierciedlają one pewną tendencję, falę przemian obejmujących cały trzeci sektor 

(Defourny 2008, s. 65-90).  

W polskich opracowaniach istnieje kilka definicji przedsiębiorstwa społecznego. Poniżej 

przedstawiono trzy wybrane ujęcia przedsiębiorstwa społecznego, uzupełnione o propozycję 

definicji zawartą w polskim projekcie ustawy o przedsiębiorstwach społecznych. 

Według J. Hausnera i N. Laurisza przedsiębiorstwo społeczne jest „kluczowym ogniwem 

ekonomii społecznej, ponieważ jego funkcją nie jest tylko wytwarzanie określonych dóbr i 

usług, ale też mobilizacja kapitału społecznego, generowanie innowacyjności oraz 

poszerzanie rynku przez włączanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych”
 

(Hausner, Laurisz 2006, s. 5). Mimo, że jest ono częścią gospodarki rynkowej to jednak 
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lokuje swoją misję i cele poza rynkiem. Relacje pomiędzy gospodarką rynkową, 

społeczeństwem obywatelskim i ekonomią społeczną obrazuje schemat 10. 

SCHEMAT 10. SYSTEMOWE USYTUOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

`

GOSPODARKA 

RYNKOWA

SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE

Trzeci sektor

Przedsiębiorstwo 

społeczne

Sektor prywatny

Ekonomia 

społeczna

 

Źródło: Hausner, Laurisz 2006, s. 2. 

 

W Raporcie otwarcia B. Juraszek-Kopacz (2006, s. 5) zaproponowała następuje ujęcie: 

„przedsiębiorstwo społeczne to część wspólna wszystkich trzech sektorów, ponieważ działa 

ono na rzecz dobra publicznego, często w sferze usług publicznych, z silnym poczuciem misji 

społecznej, ale stosując wszelkie zasady myślenia biznesowego”. 

Z kolei, jak zauważa E. Leś, 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 społecznych jest osiągnięcie równowagi ekonomicznej dzięki udanemu 

połączeniu rynkowych i nierynkowych źródeł finansowania oraz zasobów niepieniężnych 

i dochodów z ofiarności prywatnej (Leś 2005, s. 36-37). 

Projekt ustawy o przedsiębiorstwach społecznych z dn. 30 września 2009 r. zawiera 

instytucjonalne ujęcie przedsiębiorstwa społecznego. W artykule 2, ustęp 2 zaproponowano 

następujące ujęcie „Przedsiębiorstwem społecznym jest utworzona na podstawie 

odpowiednich dla niej przepisów prawa, osoba prawna będąca zrzeszeniem osób fizycznych, 

jeżeli spełnia ona warunki określone w ustawie i uzyskała, na swój wniosek, status 
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przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności spółdzielnia socjalna i spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”
16

.  

W Europie najbardziej popularna definicja przedsiębiorstwa społecznego została 

wypracowana przez Europejską Sieć Badawczą EMES Network w ramach projektu The 

Emergencje of Social Enterprise in Europe
17

. EMES opracowała dwa zestawy kryteriów, 

które umożliwiają zidentyfikowanie nowych przedsiębiorstw społecznych. Dodatkowo 

kryteria te mogą się również przyczynić do uznania starszych organizacji, które poddały się 

rekonfiguracji, za przedsiębiorstwa społeczne (Defourny 2005, s. 54). Definicja wypracowana 

przez EMES opisuje przedsiębiorstwo społeczne za pomocą 4 kryteriów ekonomicznych i 5 

kryteriów społecznych. Wskaźniki wypracowane w ramach projektu EMES posłużyły do 

stworzenia modelu idealnego (wirtualnego) przedsiębiorstwa społecznego. Wirtualne 

przedsiębiorstwo społeczne stanowi punkt odniesienia dla podmiotów działających w różnych 

krajach i realiach społeczno-gospodarczo-prawnych. Definicja idealnego (wirtualnego) 

przedsiębiorstwa społecznego zawiera trzy cechy: wielość celów, wielość udziałów, 

różnorodność źródeł finansowania (Defourny 2006). 

Kryteria ekonomiczne sformułowano w następujący sposób: 

1. Ciągła działalność w zakresie produkcji dóbr i/lub usług 

Dla przedsiębiorstw społecznych, w odróżnieniu od niektórych tradycyjnych organizacji non-

profit, obrona interesów czy redystrybucja środków finansowych nie stanowią przedmiotu 

działalności podstawowej (jak ma to miejsce na przykład w wielu fundacjach), natomiast są 

one bezpośrednio zaangażowane (w sposób ciągły) w produkcję dóbr i/lub oferowanie 

usług na rzecz osób. Działalność produkcyjna lub/i usługowa stanowi zatem rację bytu – lub 

jedną z podstawowych racji bytu – przedsiębiorstw społecznych. 

2. Wysoki stopień niezależności 

Przedsiębiorstwa społeczne zostały utworzone przez grupę osób na podstawie ich własnego 

projektu i są one przez te osoby kontrolowane. Mogą one zależeć od subsydiów publicznych, 

jednak nie są kierowane ani bezpośrednio, ani pośrednio przez instytucje publiczne czy inne 

organizacje (federacje, przedsiębiorstwa prywatne itd.). Mają one prawo zarówno do 

wyrażania swoich opinii („voice”), jak i do zakończenia swojej działalności („exit”). 

                                                 
16

 Projekt ustawy jest przedmiotem prac międzyresortowego Zespołu ds. ekonomii społecznej w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie jest przedmiotem konsultacji środowiskowych. 
17

 www.emes.net. 
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3. Podejmowanie ryzyka ekonomicznego na znaczącym poziomie 

Twórcy przedsiębiorstwa społecznego ponoszą w całości lub w części ryzyko, które jest z 

nim nieodłącznie związane. W odróżnieniu od większości instytucji publicznych, ich 

płynność finansowa zależy od wysiłków dokonywanych przez ich członków i pracowników 

w celu zapewnienia przedsiębiorstwu wystarczających zasobów (tj. finansowych, 

materialnych i niematerialnych). 

4. Minimalny poziom zatrudnienia za wynagrodzeniem 

Podobnie jak tradycyjne organizacje „non-profit”, przedsiębiorstwa społeczne mogą 

korzystać z zasobów pieniężnych lub niepieniężnych, z pracowników odpłatnych jak i z 

woluntariuszy. Jednak działalność przedsiębiorstwa społecznego wymaga minimalnego 

chociażby poziomu zatrudnienia za wynagrodzeniem. (Defourny 2005, s. 52-53). 

Kryteria społeczne opisano następująco: 

1. Wyraźnie określony cel służenia wspólnocie 

Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstw społecznych jest służenie wspólnocie lub 

specyficznej grupie osób. W tej samej perspektywie na charakterystykę przedsiębiorstw 

społecznych składa się ich wola promowania znaczenia odpowiedzialności społecznej na 

poziomie lokalnym. 

2. Inicjatywa pochodząca od grupy obywateli 

Przedsiębiorstwa społeczne wywodzą się ze zbiorowej dynamiki, w którą zaangażowane są 

osoby należące do danej wspólnoty lub grupy podzielającej tę samą wyraźnie określoną 

potrzebę lub cel; wymiar ten jest podtrzymywany w perspektywie czasowej w taki czy inny 

sposób, nawet jeśli nie należy lekceważyć znaczenia przywództwa często sprawowanego 

przez jedną osobę lub ograniczone grono kierujących. 

3. Moc decyzyjna nieoparta na własności kapitału 

Kryterium to odsyła na ogół do zasady „jeden członek – jeden głos”, a przynajmniej 

procesu decyzyjnego, w którym prawa głosu w ramach zgromadzenia posiadającego 

ostateczną moc decyzyjną nie są podzielone w  zależności od ewentualnego udziału 

w kapitale. Ponadto, nawet jeśli właściciele kapitału społecznego są istotni, moc 

podejmowania decyzji na ogół dzielona jest przez nich z innymi podmiotami. 

4. Dynamika oparta na uczestnictwie, obejmująca poszczególne strony, których dotyczy 

działalność 
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Reprezentowanie oraz uczestnictwo użytkowników lub klientów, sprawowanie władzy 

decyzyjnej przez poszczególne strony uczestniczące w projekcie oraz zarządzanie oparte na 

uczestnictwie stanowią istotne cechy charakterystyczne przedsiębiorstw społecznych. W 

wielu przypadkach jednym z celów przedsiębiorstwa społecznego jest promowanie 

demokracji na poziomie lokalnym poprzez działalność ekonomiczną.  

5. Ograniczenie dystrybucji zysków 

O ile przedsiębiorstwa społeczne mogą być organizacjami, których cechą charakterystyczną 

jest absolutne zobowiązanie do niedokonywania podziału zysków, mogą one także stanowić 

organizacje, które, podobnie jak spółdzielnie w wielu krajach, mają prawo dokonywać 

podziału zysków, jednak w sposób ograniczony – co pozwala uniknąć zachowań 

zmierzających do maksymalizacji zysku (Defourny 2005, s. 53-4). 

 

UZASADNIENIE DLA POPULACJI BADANIA 

Przedsiębiorstwa społeczne stanowią „rdzeń” ekonomii społecznej, są uznawane za 

przedsięwzięcia o ściśle gospodarczym charakterze (Herbst 2008, s. 8). Wyłonienie grupy 

(subsektora) przedsiębiorstw społecznych spośród ogółu podmiotów gospodarki społecznej w 

Polsce jest trudnym zadaniem. Po pierwsze, trzeci sektor czyli baza dla rozwoju 

przedsiębiorstw społecznych, jest w naszym kraju wewnętrznie zróżnicowany. Po drugie, 

tematyka ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej dopiero rozwijają się w Polsce. 

Dotychczas nie wypracowano powszechnie uznawanej i akceptowanej definicji 

przedsiębiorstwa społecznego. Poza tym, ujęcie instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych 

w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji, choć dla celów gromadzenia danych 

statystycznych status prawny (forma prawna) podmiotu jest podstawowym sposobem jego 

identyfikacji
18

.  

Uwzględniając ww. przesłanki zdecydowano, że katalog podmiotów objętych monitoringiem 

będzie wypadkową analizy organizacji zaliczanych do sektora gospodarki społecznej w 

Polsce pod kątem spełniania przez nie kryteriów EMES (por. Herbst 2008, s. 125-142) oraz 

oczekiwań zleceniodawcy badania. Kryterium wyboru przedsiębiorstw społecznych będzie 

                                                 
18

 Dyskusje dotyczące zdefiniowania na gruncie prawa polskiego przedsiębiorstw społecznych koncentrują się na 

poziomie Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego mocą Zarządzenia 

Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. Więcej informacji na temat zespołu oraz projektu 

ustawy o przedsiębiorstwach społecznych znajduje się na stronie internetowej: www.es.pozytek.gov.pl. 
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miało zatem dualny charakter: merytoryczny oraz formalny (dostosowany do potrzeb 

Małopolski oraz Zleceniodawcy, czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Krakowie). 

W celu wyodrębnienia z trzeciego sektora przedsiębiorstw społecznych zespół autorski 

posłużył się najbardziej uznaną na kontynencie europejskim definicją przedsiębiorstwa 

społecznego wypracowaną przez badaczy realizujących projekt The Emergence of Social 

Enterprises in Europe. Za pomocą 9 wskaźników (tzw. kryteriów EMES) przeprowadzono 

wstępną selekcję i kategoryzację przedsiębiorstw społecznych.  

Dodatkowo, zespół autorów odwołał się do dotychczasowych doświadczeń i praktyk w tym 

zakresie na niwie krajowej. Badania podmiotów gospodarki społecznej w Polsce (w 

szczególności: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań 

ekonomii społecznej w Polsce 2008; Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2008; 

Worek, Krupnik, Krzaklewska, Szczucka 2008) stanowiły punkt odniesienia dla zespołu 

badawczego. Dokonując selekcji podmiotów gospodarki społecznej posłużono się m.in. 

analizą, którą przeprowadzono w ramach projektu pt. „W poszukiwaniu polskiego modelu 

ekonomii społecznej w Polsce”
19

 (PIW EQUAL)
20

. Analiza dotyczyła stopnia, w jakim 

poszczególne typy podmiotów spełniają „kryteria EMES”, a jej przedmiotem były podmioty 

zaliczane do sektora starej, jak i nowej gospodarki społecznej
21

 w Polsce. Wśród 

analizowanych grup podmiotów znalazły się między innymi: centra integracji społecznej, 

zakłady aktywności zawodowej, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 

oraz organizacje gospodarcze i zawodowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zdaniem 

autorów ww. badania wszystkie podmioty w mniejszym lub większym stopniu spełniały 

warunki określone w „kryteriach EMES”. Kryteria wyodrębniania przedsiębiorstw 

społecznych przedstawiono w tabeli 3. 

                                                 
19

 Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: www.es.ekonomiaspoleczna.pl. 
20

 Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji pt. Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej 

(2008, s. 125-141). Celem badania było zbadanie potencjału instytucjonalnego trzeciego sektora w Polsce dla 

rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz wyodrębnienie organizacji, które już teraz można traktować jako 

zaczątek przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 
21

 Inicjatywy nowej gospodarki społecznej cechuje: odchodzenie od przedsięwzięć ukierunkowanych wyłącznie 

na swoich członków (co ma miejsce w przypadku tradycyjnych instytucji gospodarki społecznej) i skierowanie 

aktywności w kierunku beneficjentów, odbiorców zewnętrznych. Inicjatywy i przedsiębiorstwa nowej 

gospodarki społecznej to te, które rozwijają działalność w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej dla osób 

długotrwale bezczynnych zawodowo, świadczą usługi dla jednostek i społeczności lokalnych, i dla których 

głównymi celami są: produkcja korzyści społecznych oraz przestrzeganie elementarnych zasad - pierwszeństwa 

pracy przed kapitałem, przestrzegania demokratycznego podejmowania decyzji (Leś 2008, s. 39). Do nowej 

gospodarki społecznej zalicza się w Polsce takie podmioty jak: zakłady aktywności zawodowej, centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej. 
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TABELA 3. KRYTERIA WYODRĘBNIANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH.  

KRYTERIA EKONOMICZNE 

1. Czy organizacja oferuje płatną pracę? 

2. Czy organizacja podejmuje znaczące ryzyko ekonomiczne? 

3. Czy organizacja ma charakter autonomiczny? 

4. Czy organizacja prowadzi działalność komercyjną?  

KRYTERIA SPOŁECZNE 

1. Czy organizacja została założona przez obywateli? 

2. Czy proces decyzyjny jest niezależny od interesów zewnętrznych? 

3. Czy organizacja ma partycypacyjny styl zarządzania w miejscu pracy? 

4. Czy zysk nie jest dystrybuowany poza organizację? 

5. Czy organizacja przynosi wyraźne korzyści społeczne? 

Źródło: Aiken 2005, s. 67 na podstawie Borzaga, Defourny 2001. 

 

Na schemacie 11. przedstawiono pozycję poszczególnych rodzajów podmiotów wobec 

modelowego (wirtualnego) przedsiębiorstwa społecznego. Pozycja ta stanowi wypadkową 

wyników w dwóch wymiarach (społecznym i ekonomicznym). Jak zauważa autor 

opracowania „pozycje należy traktować jako pewien zbiorowy, statystyczny lub formalny 

obraz ich położenia” (Herbst 2008, s. 125-140). Autorzy badania mają świadomość 

ograniczonej użyteczności kryteriów EMES w polskich warunkach. Po pierwsze kryteria te 

zostały sformułowane w sposób ogólny, co uniemożliwia ich proste wykorzystanie i 

jednoznaczne „przełożenie” na język wskaźników. Po drugie sektor ekonomii społecznej w 

Polsce jest bardzo niejednorodny. Charakteryzowanie i wartościowanie podmiotów 

zaliczanych do starej ekonomii społecznej o rodowodzie spółdzielczym wymaga odmiennej 

perspektywy niż ocena organizacji nowej ekonomii społecznej o korzeniach pozarządowych. 

Jednakże z uwagi na brak uznanej i powszechnie  akceptowanej definicji przedsiębiorstwa 

społecznego w Polsce oraz brak definicji ustawowej wykorzystano ujęcie zaproponowane 

przez zespół EMES. Pamiętając jednocześnie, że zgodnie z definicją EMES od 

przedsiębiorstwa społecznego nie oczekuje się spełnienia wszystkich kryteriów bezwzględnie, 

lecz większość z nich. Dodatkowo (w załączniku nr 1) przedstawiono autorskie zestawienie J. 

J. Wygnańskiego ilustrujące stopień, w jakim poszczególne typy podmiotów ekonomii 

społecznej spełniają kryteria EMES. 
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Autorzy ww. badania wskazują instytucje starej ekonomii społecznej (tj. spółdzielnie), jako te 

które spełniają wszystkie lub prawie wszystkie kryteria ekonomiczne zaproponowane przez 

EMES (tj. zatrudniają pracowników, są niezależne, podejmują ryzyko ekonomiczne oraz 

sprzedają dobra lub usługi). Warto jednak pamiętać, że sektor spółdzielczy stanowi 

wyodrębniony komponent ekonomii społecznej o własnych tradycjach historycznych, 

badawczych i koncepcjach teoretycznych. Jest to także sektor niebywale heterogeniczny co 

utrudnia formułowanie uogólnionych wniosków.  Na potrzeby monitoringu w Małopolsce 

proponuje się wyodrębnienie z sektora spółdzielczego dwóch grup, tj. spółdzielni socjalnych 

oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych. Podstawą prawną dla funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych w Polsce jest  obecnie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z pózn. zm.).  Spółdzielnia socjalna jest 

rodzajem spółdzielni pracy; przedmiotem jej działalności jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków (art. 2). Obydwa typy podmiotów 

lepiej niż pozostałe grupy wypełniają kryteria społeczne. Przykładowo spółdzielnie 

inwalidów zatrudniają osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, kładąc 

duży nacisk na rehabilitację zawodową. Ponadto cechują się wysokim poziomem 

zabezpieczeń socjalnych i dodatkowo oferują wiele różnych form pomocy z zakładowego 

funduszu rehabilitacji.  

 

SCHEMAT 11. POZYCJA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW INSTYTUCJI WOBEC IDEALNEGO TYPU 

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO ("WIRTUALNEGO PS")  

 

Źródło: Herbst 2008, s. 140.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia


 

 66 

Z kolei organizacje pozarządowe i centra integracji społecznej słabo spełniają kryteria 

ekonomiczne, ale są stosunkowo mocne pod względem kryteriów społecznych. Podmioty te 

odgrywają w Polsce bardzo ważną rolę wypełniając wiele istotnych funkcji w obszarze 

pożytku publicznego w tym wspomagając zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych. 

Umiejętność świadczenia zindywidualizowanej a jednocześnie całościowej pomocy odróżnia 

je od wielu instytucji świadczących usługi na rynku pracy (Ekonomia społeczna w Programie 

Operacyjnym Kapitał Ludzki 2009). Podstawę prawną dla funkcjonowania organizacji 

pozarządowych w Polsce stanowi Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z 2003 r. (Dz.U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Z kolei aktem prawnym 

powołującym do życia centra integracji społecznej jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz.U Nr 122 z 2003 poz. 1143 z późn. zm.). 

 

Zakład aktywności zawodowej stanowi istotny element w procesie instytucjonalnego 

wsparcia procesu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakłady 

aktywności zawodowej są pracodawcą dla osób niepełnosprawnych oraz podmiotem, który 

może prowadzić działalność gospodarczą (wytwórczą i usługową). Podmioty te zostały 

powołane do życia ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). Z uwagi na ich 

umiejscowienie w systemie, głownie specyfikę tworzenia i finansowania zakłady aktywności 

zawodowej nie spełniają wszystkich kryteriów EMES, ani w wymiarze społecznym ani 

ekonomicznym.  

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na najbardziej liczną grupę organizacji pozarządowych 

w Polsce, tj. fundacje i stowarzyszenia. Kryteria tj. społeczny cel działań, ograniczona 

dystrybucja zysków nie budzą większych wątpliwości w przypadku tych kategorii 

podmiotów. Bardziej dyskusyjne lub trudne do operacjonalizacji są kategorie takie jak: 

podejmowanie ryzyka ekonomicznego czy prowadzenie stałej sprzedaży dóbr lub usług. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22

 

organizacje pozarządowe mogą realizować działalność pożytku publicznego jako działalność 

nieodpłatną lub odpłatną.  Działalność pożytku publicznego nie jest (z zastrzeżeniem art. 9 

ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), działalnością 

                                                 
22

 Ustawa o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. została znowelizowana w 2010 r. 

Punktem odniesienia dla zespołu badawczego jest Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146. 
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gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zarówno 

fundacje jak i stowarzyszenia mogą podejmować działalność gospodarczą. Dochód uzyskany 

z tego tytułu powinien być przeznaczony na działalność statutową, nie może być on 

dystrybuowany wewnątrz organizacji, na przykład pomiędzy członków stowarzyszenia. 

Obydwa typy podmiotów z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców stają się 

przedsiębiorcami w zakresie tej działalności. Ponadto osoby prawne jakimi są fundacje i 

stowarzyszenia mogą zakładać spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz spółki akcyjne (Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2009, s. 

10, 12).  

Dodatkowe kryterium, które pośrednio determinowało wybór przedsiębiorstw społecznych do 

monitoringu, miało charakter formalny i wynikało z oczekiwań zleceniodawcy. Monitoring 

będzie miał charakter użytkowy i zostanie wykorzystany na etapie programowania rozwoju 

regionalnego głównie w obszarze polityki społecznej i rynku pracy. Ze względu na powyższe 

sektor organizacji pozarządowych w Polsce zawężono tylko do fundacji i stowarzyszeń (tym 

samym z przedmiotu badania świadomie wyłączono pewne grupy podmiotów np. organizacje 

samorządu gospodarczego i zawodowego). Należy także podkreślić, że celem monitoringu 

przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce jest pogłębienie wiedzy na temat tej grupy 

podmiotów w ujęciu regionalnym, a zatem wymaga to uwzględnienia jego specyfiki. W 

związku z tym, z grona analizowanych podmiotów wyłączono m.in. towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, które nie funkcjonują na terenie Małopolski.  

 

Uwzględniając argumenty wylistowane poniżej, tj.: 

- nieadekwatność kryteriów ekonomicznych i społecznych EMES do polskich realiów (ich 

ogólny a nie operacyjny/wskaźnikowy charakter), 

- heterogeniczność sektora ekonomii społecznej w naszym kraju,  

- specyficzne potrzeby informacyjne i profil Zleceniodawcy  

proponuje się objęcie monitoringiem przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 

następujących grup podmiotów:  

 centra integracji społecznej,  

 zakłady aktywności zawodowej,  

 spółdzielnie socjalne,  
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 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  

 organizacje pozarządowe
23

 prowadzące statutową działalność odpłatną w sferze 

pożytku publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy, 

 organizacje pozarządowe
24

 prowadzące działalność gospodarczą (wyodrębnioną w 

ramach organizacji lub w formie spółki kapitałowej). 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

Po przedstawieniu celów monitoringu i jego proponowanego zakresu, warto opisać 

koncepcję zebrania danych dotyczących przedsiębiorstw społecznych. Właściwa realizacja 

tego procesu jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, należy zadbać o to, by jak najwięcej 

przedsiębiorstw społecznych miało szansę wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Po drugie, 

z punktu widzenia wykorzystania danych, kluczowe znaczenie ma ich jakość (rozumiana 

zarówno jako kompletność, jak i zgodność z rzeczywistością). Po trzecie wreszcie, etap ten 

generuje stosunkowo największe koszty. Dlatego ważne jest ich minimalizowanie przy 

jednoczesnej dbałości o spełnienie dwóch pierwszych kryteriów. 

Opis metodologii składa się z przedstawienia: a) czynników determinujących proces zbierania 

danych, b) kluczowych decyzji podjętych w ramach realizacji badania, c) etapów realizacji 

badania, oraz d) założeń do planu analizy danych.  

 

OPIS CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH PROCES ZBIERANIA DANYCH  

Planując proces zbierania danych należy wziąć pod uwagę, oprócz jego celów i charakteru 

zbieranych danych, także potrzeby informacyjne odbiorców wyników oraz kontekst 

realizowanego projektu. Dlatego też wśród czynników determinujących charakter badania na 

szczególną uwagę zasługują: zróżnicowanie podmiotów objętych badaniem oraz 

ukierunkowanie badania na wykorzystanie wyników. Czynniki te zostały opisane poniżej. 

 

Zróżnicowanie podmiotów objętych badaniem 

                                                 
23

  Organizacje pozarządowe zawężono w niniejszym badaniu do fundacji i stowarzyszeń. 
24

 Uwaga jak wyżej. 
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Badaniem objęte będą następujące kategorie przedsiębiorstw społecznych:  

 centra integracji społecznej,  

 zakłady aktywności zawodowej,  

 spółdzielnie socjalne,  

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  

 organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,  

 organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność odpłatną w sferze pożytku 

publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy. 

Grupy te różnią się ze względu na wiele cech, jednakże trzy z nich są kluczowe z punktu 

widzenia realizacji procesu zbierania danych:  

a. forma prawna,  

b. liczebność,  

c. kompletność danych na temat organizacji.  

 

Na podstawie formy prawnej i sposobu działalności można wyróżnić trzy podstawowe grupy 

organizacji: 1) spółdzielnie, 2) CIS i ZAZ, oraz 3) organizacje pozarządowe (NGO). 

Z kolei liczebność poszczególnych kategorii w województwie małopolskim organizacji 

przedstawia poniższy wykres. Wskazuje on na duże zróżnicowanie w obrębie organizacji 

objętych badaniem.  
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WYKRES 1. LICZEBNOŚCI KATEGORII OBJĘTYCH BADANIEM W MAŁOPOLSCE (ZASTOSOWANO 

SKALĘ LOGARYTMICZNĄ25), N=8 339
26

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ROPS 

 

Ostatnią z istotnych cech różnicujących badane organizacje jest kompletność związanych z 

nimi informacji teleadresowych. Zespół badawczy dysponuje danymi, które otrzymał od 

Zleceniodawcy i w oparciu o nie opracowany został operat – baza organizacji potencjalnie 

objętych badaniem. W tym momencie Zespół badawczy dysponuje najmniejszą ilością 

informacji na temat NGO prowadzących statutową działalność odpłatną w sferze pożytku 

publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy.  

Biorąc pod uwagę podstawowe informacje teleadresowe Zespół dysponuje niemal kompletną 

informacją na temat adresów organizacji. Jednak w przypadku telefonów i adresów poczty 

elektronicznej sytuacja jest bardziej skomplikowana (por. wykresy poniżej). Najlepiej 

sytuacja prezentuje się w przypadku CIS i ZAZ. Najgorzej natomiast w przypadków NGO 

innych niż te, które prowadzą działalność gospodarczą. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, 

że w przypadku wszystkich danych teleadresowych nie do końca znana jest ich aktualność. W 

większości bowiem przypadków dane nie były weryfikowane lub były, jednak miało to 

miejsce stosunkowo dawno. 

                                                 
25

 Skala, w kórej wielkość fizyczna jest przekształcana za pomocą logarytmu w celu odwzorowania wielkości, 

które przyjmują wartości z szerokiego zakresu liczb. 
26

 Dane, które otrzymał Zespół badawczy, nie pozwalają na wyodrębnienie organizacji pozarządowych 

prowadzących statutową działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy 

spośród szerszej kategorii organizacji. Dlatego też, w zestawieniach przedstawiana będzie szersza kategoria: 

NGO inne niż prowadzące działalność gospodarczą. Kategoria NGO prezentowana w zestawieniach nie została 

ograniczona wyłącznie do fundacji i stowarzyszeń i obejmuje także inne organizacje pozarządowe figurujące w 

bazie. 
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WYKRES 2. LICZBA PODMIOTÓW Z PODANYM NUMEREM TELEFONU. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ROPS 
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WYKRES 3. LICZBA PODMIOTÓW Z PODANYM ADRESEM E-MAIL. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ROPS 

 

 

Wykres 4. przedstawia podsumowanie powyższego opisu cech badanych organizacji.  

 

WYKRES 4. PODSUMOWANIE OPISU KATEGORII BADANYCH ORGANIZACJI (WIELKOŚD PUNKTU OZNACZA 

LICZEBNOŚD ORGANIZACJI). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ROPS 
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Ukierunkowanie badania na wykorzystanie wyników 

Ze względu na użyteczność i możliwość realizowania cyklicznego badania, niezbędne jest 

zaprojektowanie narzędzia i sposobu zbierania danych, które będą na tyle „lekkie” i 

elastyczne, by mogły być powtarzane i modyfikowane zależnie od potrzeb informacyjnych 

odbiorców badania. Podejście takie pozwoli na zredukowanie kosztów funkcjonowania 

systemu monitoringu oraz zmniejszy poziom uciążliwości procesu zbierania danych dla 

podmiotów, które będą nim objęte, co jest istotne zwłaszcza w kontekście planowanej 

cykliczności badania. 

Jako konsekwencja takiego podejścia pojawiają się dwa wyraźne zalecenia:  

a) zbudowanie stosunkowo krótkiego narzędzia, zbierającego dane dotyczące 

najważniejszych kwestii, 

b) unikanie tendencji do badania wszystkich możliwych organizacji.  

Ograniczony przedmiotowo charakter pierwszego badania, sugerowany także przez 

sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, nie stoi oczywiście w 

sprzeczności z rozbudowywaniem go w kolejnych edycjach prowadzenia monitoringu.   

 

KLUCZOWE DECYZJE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA 

 

Ze względu na przedstawione powyżej czynniki determinujące proces zbierania danych 

podjęto następujące decyzje dotyczące realizacji badania:  

1. Zróżnicowanie sposobów dotarcia do respondenta, w zależności od formy 

prawnej organizacji, którą reprezentuje. 

2. Wykorzystanie różnych form dotarcia do respondenta zgodnie z podejściem 

badań sondażowych wykorzystujących wiele technik zbierania danych (mixed 

mode survey research); rozpoczęcie od techniki najprostszej i najtańszej (ankieta 

internetowa: CAWI) a kończąc na najbardziej kosztownej (wywiad osobisty/ z 

ankieterem). Realizacja badania będzie wspomagana poprzez kontakt 

telefoniczny. Na życzenie respondenta udostępniona będzie także wersja 

elektroniczna formularza, przesłana za pomocą poczty elektronicznej.    

3. Podział badanych organizacji na dwie podstawowe kategorie: populację 1 oraz 

populację 2. Do pierwszej z nich należeć będą objęte badaniem spółdzielnie, CIS i 
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ZAZ. Do drugiej NGO. W ramach badania dużo większy nacisk zostanie 

położony na dotarcie do populacji 1. Wynika to z następujących przesłanek: a) 

znacząco mniejszej liczebności kategorii należących do niej podmiotów, b) 

czynników determinujących proces zbierania danych, oraz c) kosztów realizacji 

zbierania danych.  

4. Podjęta zostanie próba kontaktu z: a)  wszystkim organizacjami z populacji 1 

oraz b) tymi organizacjami z populacji 2, dla których, w przekazanej przez 

Zleceniodawcę bazie, znajdują się adresy e-mailowe.  

Szacowany poziom realizacji badania wynosi ok. 120 wypełnionych ankiet. Minimalny 

poziom, określony przez Zleceniodawce badania w umowie o współpracy, to 50 ankiet. 

 

OPIS ETAPÓW REALIZACJI BADANIA 

 

Realizacja procesu badawczego, przy założeniu dysponowania gotowym do zbierania danych 

narzędziem i planem analizy danych, składała się będzie z następujących etapów: 

1. Informacja o zbieraniu danych poprzez wysłanie informacji pocztą (mailową, 

faksem lub tradycyjną) do przedstawicieli populacji 1. Wykorzystanie do 

informowania „organizacji nadrzędnych” (władze samorządowe Województwa 

Małopolskiego, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy). Informacja o badaniu 

ukierunkowana na populację 2 w celu samorekrutacji. 

2. Uzupełnienie/aktualizacja danych w oparciu o Internet i kontakt z instytucjami 

nadrzędnymi  (w przypadku spółdzielni).   

3. Pretest narzędzia na spotkaniu Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na Rzecz 

Ekonomii Społecznej.  

4. Uruchomienie ankiety online (CAWI) i trzykrotne poinformowanie respondentów o 

badaniu za pomocą kontaktu mailowego.  

5. Kontakt telefoniczny z przedstawicielami populacji 1 (wsparcie wywiadu online, 

propozycja wysłania ankiety innym sposobem, realizacja wywiadu przez telefon).  

6. Wywiady osobiste z przedstawicielami populacji 1 (ewentualnie także, zależnie od 

przebiegu badania, 2). 

7. Zintegrowanie i wyczyszczenie bazy z wynikami badania.  
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Poniżej przedstawiono podsumowanie etapów realizacji badania. Uwzględnia ono, obok nazwy etapu, populacje nim objęte, udział partnerów 

zewnętrznych oraz szacowany czas realizacji.  

 

TABELA 4. PODSUMOWANIE ETAPÓW ZBIERANIA DANYCH  

ETAP POPULACJA UDZIAŁ PARTNERÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

SZACOWANY 

CZAS 

Informacja o zbieraniu danych 1 i 2  Organizacje „nadrzędne”, ROPS 2 tygodnie 

Uzupełnienie/aktualizacja danych 1 Organizacje „nadrzędne” 2 tygodnie 

Pretest narzędzia 1 i 2 Sygnatariusze Paktu 1 tydzień 

CAWI 1 i 2 Brak 3 tygodnie 

Kontakt telefoniczny 1 Brak 2 tygodnie 

Wywiady osobiste 1 i 2 Brak 3 tygodnie 

Zintegrowanie i wyczyszczenie bazy 1 i 2 Brak 1 tydzień 

Źródło: Opracowanie własne 
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Z kolei poniższy schemat przedstawia harmonogram realizacji zbierania danych. Strzałkami oznaczono etapy od siebie zależne, tzn. takie 

sytuacje, w ramach których rozpoczęcie jednego etapu warunkowane jest zakończeniem innego. Z kolei na czerwono zaznaczono tzw. kamienie 

milowe projektu, tzn. jego momenty krytyczne, które obarczone są największym ryzykiem opóźnień (przygotowanie gotowego narzędzia oraz 

rozpoczęcie wywiadów osobistych). 

  

SCHEMAT 12. PROPONOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA 

 

Źródło: Opracowanie własne 



ZAŁOŻENIA DO PLANU ANALIZY DANYCH 

 

W ramach założeń do planu analizy danych przedstawione zostaną: a) czynniki 

kontekstowe analizy, b) kryteria, które mogą służyć do wyodrębnienia grup 

przedsiębiorstw społecznych w raporcie, oraz c) zastosowane techniki analizy danych.  

Wśród czynników kontekstowych na szczególną uwagę zasługuje spodziewana 

stosunkowo mała liczba przypadków, co będzie ograniczało proces analizy. W 

konsekwencji, w trosce o anonimowość respondentów, nie będzie możliwe tworzenie 

zbyt wielu grup badanych organizacji. Ponadto, oprócz wartości procentowych należało 

będzie podawać wartości bezwzględne.  

Warto także zwrócić uwagę, że jak zostało to opisane przy okazji przedstawiania 

obszarów monitoringu
27

: 

- jednostką analizy będą poszczególne przedsiębiorstwa a nie ich beneficjenci; 

- zgodnie z istotą monitoringu, analiza będzie dotyczyła przede wszystkim produktów ich 

działalności i rezultatów a nie wpływu.  

Wśród kryteriów, za pomocą których możliwe będzie wyodrębnienie grup 

przedsiębiorstw, należy wstępnie wskazać na: 

- wielkość; 

- lokalizację (wielkość miejscowości); 

- formę prawną; 

- stopień, w jakim poszczególne typy przedsiębiorstw społecznych spełniają kryteria 

EMES; 

- rodzaj działalności gospodarczej (handel, produkcja, usługi); 

- zasięg działalności (lokalny lub szerszy); 

- liczebność partnerów. 

Lista ta zostanie poddana weryfikacji po zebraniu danych i a) analizie częstości 

występowania poszczególnych kategorii oraz b) współzależności poszczególnych 

                                                 
27

 Por. fragment Badanie efektów działania przedsiębiorstw społecznych w niniejszym opracowaniu. 
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czynników różnicujących. Wyniki powinny bowiem być prezentowane dla stosunkowo 

licznych kategorii oraz nie powinny zawierać redundantnych informacji.  

Warto także zauważyć, że na wybór techniki analizy ma wpływ także poziom pomiaru 

analizowanych cech
28

. Poniżej przedstawiono proponowane techniki w zależności od 

pytań badawczych oraz poziomu pomiaru cech przedsiębiorstw.  

 

TABELA 5. JEDNO I DWUZMIENNOWE TECHNIKI ANALIZY DANYCH 

PYTANIE BADAWCZE POZIOM 

POMIARU 
TECHNIKA 

Jaki jest rozkład odpowiedzi? jakościowy tabela częstości, modalna 

Jakie są przeciętne odpowiedzi? ilościowy średnia, mediana 

Jakie są rozkłady odpowiedzi dla 

poszczególnych grup przedsiębiorstw? 

jakościowy tabela krzyżowa (test chi-

kwadrat) 

Jakie są przeciętne odpowiedzi dla 

poszczególnych grup przedsiębiorstw? 

ilościowy średnia, mediana, kwartyle dla 

poszczególnych grup 

  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 6. WIELOZMIENNOWE TECHNIKI ANALIZY DANYCH 

PYTANIE BADAWCZE POZIOM 

POMIARU 
TECHNIKA 

Jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi 

cechami przedsiębiorstw? 

jakościowy analiza log liniowa 

Jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi 

cechami przedsiębiorstw? 

ilościowy korelacja (dla wielu zmiennych), 

regresja 

Jakie grupy przedsiębiorstw można wyodrębnić 

na podstawie ich odpowiedzi? 

jakościowy analiza klas ukrytych 

Jakie grupy przedsiębiorstw można wyodrębnić 

na podstawie ich odpowiedzi? 

ilościowy analiza głównych składowych 

Źródło: Opracowanie własne 

  

                                                 
28

 Dla uproszczenia wyróżniono tylko jakościowy (nominalny i porządkowych) oraz ilościowy 

(interwałowy i ilorazowy) poziom pomiaru. 
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Wśród powyższych technik analizy należy dokonać rozróżnienia na techniki, które z 

pewnością zostaną wykorzystane oraz te, których wykorzystanie będzie zależeć od 

charakteru zebranych danych. Pierwsza kategoria obejmie techniki jedno i 

dwuzmiennowej analizy danych. Do drugiej natomiast należeć będą techniki analizy 

wielozmiennowej.  
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ZAŁĄCZNIK 

TABELA 7.STOPIEŃ, W JAKIM POSZCZEGÓLNE TYPY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ SPEŁNIAJĄ KRYTERIA EMES (W %) 

TYPY 

PODMIOTÓW 
KRYTERIA EKONOMICZNE KRYTERIA SPOŁECZNE 

 prowadzenie 

działalności w 

sposób ciągły 

w oparciu o 

instrumenty 

ekonomiczne, 

mając 

bezpośrednio 

na celu 

produkcję 

dóbr i/lub 

sprzedaż 

usług, 

 

wysoki 

stopień 

autonomii 

działania, 

suwerenność 

w stosunku 

do instytucji 

publicznych 

ponoszenie 

znaczącego 

ryzyka 

ekonomicznego 

w prowadzeniu 

działalności 

korzystanie w 

swojej 

działalności 

zarówno z 

zasobów 

finansowych jak i 

pozafinansowych 

oraz opieranie 

działalności na 

pracy płatnej oraz 

społecznej 

zoriento-

wanie 

działalnoś-

ci na 

społecznie 

użyteczny 

cel 

lokalny, 

oddolny 

charakter 

przedsięwzięcia 

demokra-

tyczny 

system 

zarządzania 

charakter 

działania 

oparty na 

uczestnictwie, 

partycypacja 

interesariuszy 

ogranicze-

nie 

dystrybucji 

zysków 

Fundacje 

 i 

stowarzyszenia 
19 93 9 26 100 100 100 37 100 

Spółdzielnie 100 95 80 97 27 45 100 19 100 

Towarzystwa 

ubezpieczeń 

wzajemnych 
100 33 28 100 0 100 100 19 100 

Spółdzielnie 

socjalne 
100 100 22 66 100 84 100 44 100 
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Zakłady 

aktywności 

zawodowej 
100 50 35 100 100 50 

brak 

danych 
25 100 

Centra i Kluby 

Integracji 

Społecznej 
35 41 15 97 100 50 

brak 

danych 
44 100 

Źródło: Wygnański 2007, s. 5. 

 


