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Wstęp 

 

Raport stanowi prezentację wyników badania zrealizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku. 

Celem badania była ocena kondycji spółek non-profit i organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność gospodarczą będących elementem sektora ekonomii społecznej w subregionie kaliskim. 

Prezentowany raport z badań zawiera podstawowe informacje dotyczące spółek non-profit i 

organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym, ich ulokowania, profilu 

działalności i struktury zatrudnienia. Dostarcza również bardzo cennych informacji na temat postaw 

przedstawicieli tych przedsiębiorstw wobec zagadnień ekonomii społecznych, motyw 

podejmowanych przez nich działań jak i opinii na temat współpracy z otoczeniem i zadowolenia ze 

wsparcia OWES.  

Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje przyjętą metodologię badań, metody i 

techniki, które wykorzystane zostały w badaniu. Drugi rozdział wprowadza w tematykę ekonomii 

społecznej i definiuje podstawowe pojęcia. Ostatni rozdział prezentuje wyniki przeprowadzonych 

badań terenowych. 
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1. Metodologia badań 
 

Cele badania 

Głównym celem badania był opis stanu ilościowego i jakościowego spółek non-profit i organizacji 

pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym w subregionie kaliskim.  

Cele szczegółowe badania:  

a) uzyskanie informacji na temat spółek non-profit i organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność gospodarczą w subregionie kaliskim dotyczących: 

 liczby spółek non-profit i organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

gospodarczą,   

 działalności komercyjnej, 

 działalności na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 działalności na rzecz społeczności lokalnej, 

 podmiotów założycielskich, 

 okresu prowadzenia działalności, 

 liczby osób zatrudnionych w spółkach non-profit i organizacjach pozarządowych 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym liczby osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

b) ocena sytuacji finansowej, w tym perspektywa rozwoju inwestycyjnego; 

c) ocena współpracy między PS  a innymi podmiotami;  

d) ocena otrzymywanego wsparcia, jego dostępności oraz oczekiwania. 

    

Metoda i technika badań 

W procesie badawczym wykorzystane zostały dwie techniki badawcze. Pierwszą z nich jest analiza 

dokumentów, która zastosowana została w przypadku listy przedsiębiorstw społecznych utworzonej 

przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Analizowane były również strony internetowe poszczególnych przedsiębiorstw i 

www.ekrs.ms.gov.pl w celu uzupełnienia danych. 

Technikami wykorzystanymi do pozyskiwania danych z terenu były: CAWI i CATI. Przeprowadzane 

one były z osobami posiadającymi pełną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wywiady CAWI i CATI posłużyły do pozyskania informacji we wszystkich obszarach badawczych. 

Narzędzie badawcze znajduje się w aneksie nr 1 do raportu.  
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Dobór próby 

W Polsce z uwagi na świeżość zjawiska przedsiębiorczości społecznej trudno jest oszacować ich ilość. 

Wiąże się to z brakiem prawnej definicji PS, co powoduje nieobecność takiej kategorii podmiotów w 

statystyce publicznej. Podjęto jednak próbę utworzenia takiej bazy. W związku z wejściem w życie 9 

stycznia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem do tego 

dokumentu opisu sposobu weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego,  Departament Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wprowadził ogólnopolską listę 

PS w oparciu o definicję i warunki określone w znowelizowanych Wytycznych. W lipcu 2018 opublikowana 

została lista przedsiębiorstw społecznych.  

Ze względu na okres czasu, którego dotyczą badania, a jest nim rok 2017, populację stanowić będę spółki 

non-profit i organizacje pozarządowe, które ówcześnie spełniały kryteria przedsiębiorstwa społecznego i 

funkcjonują do dnia dzisiejszego. Została podjęta próba, skontaktowania się z wszystkimi 21 

przedstawicielami przedsiębiorstw, w ostateczności udało się zrealizować 12 ankiet.  
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2. Przedsiębiorczość społeczna w polskim prawie 

Przedsiębiorczość społeczna jest sferą życia społeczno-gospodarczego, pozostającą na pograniczu 

sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji społecznych niedziałających  w celu osiągnięcia 

zysku. Sfera ta rozwija się w Polsce blisko od dekady, dotąd jednak nie została zdefiniowana w 

polskim porządku prawnym. 

Jednocześnie uregulowanie otoczenia prawnego i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych 

przewidziane zostało poprzez przyjęcie przedmiotowej regulacji w Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 (KPRES). Projekt KPRES stanowi rządowy program rozwoju w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1649). 

KPRES porządkuje cele i działania związane z ekonomią społeczną, których finansowanie na lata 2014-

2020 jest równolegle planowane ze środków unijnych, budżetu państwa, w tym funduszy celowych i 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

KPRES operacjonalizuje zapisy zintegrowanych strategii rozwoju kraju, przede wszystkim Strategii 

Rozwoju Kapitału Społecznego, w którym, obok innych istotnych narzędzi wspierania rozwoju 

sektora, wprost zapowiada wprowadzenie w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Pomimo 

Powołanego Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej zarządzeniem 

premiera RP dnia 15 grudnia 2008 i rozpoczętych prac nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie 

społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej, ustawa taka jeszcze nie powstała. 

Na dzień dzisiejszy ustawami regulującymi kwestie ekonomii społecznej są: 

 Ustawa o pomocy społecznej,  

 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym,  

 Ustawa o spółdzielniach socjalnych,  

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,  

 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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3. Wprowadzenie do ekonomii społecznej 
Przez lata pojęcie ekonomii społecznej było jednym z bardziej dyskusyjnych terminów w Polsce. 

Wątpliwości związane ze sporem definicyjnym ustały po pojawieniu się Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej. W wyniku prac Zespołu i dyskusji w środowisku organizacji 

obywatelskich wypracowano definicję ekonomii społecznej. W niniejszym raporcie przyjęto 

rozumienie definicji zawartych w KPRES. Ekonomia społeczna rozumiana jest jako: 

„Sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku 

publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 

tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych, użyteczności publicznej (na rzecz interesu 

ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”1 

Według przyjętej definicji w sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, 

należące do czterech głównych grup:  

 podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;  

 podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i 

zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to 

organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność 

gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do 

dystrybucji zysku; 

 podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź, 

dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę 

można podzielić na cztery podgrupy:  

o organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają 

realizację celów statutowych, 

o Zakłady Aktywności Zawodowej, 

o spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, 

o pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.2 

                                                      
1
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej s.15. 

2
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, s.15. 
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 przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej i charakteryzuje się tym, 

że: 

o jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony pod względem 

organizacyjnym i rachunkowym; 

o celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

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

osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% 

niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub 

świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów 

prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym); 

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

wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części 

na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze 

zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności 

lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

o jest zarządzany na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z 

udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są 

ograniczone limitami. 
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4. Analiza wyników badań 

4.1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach społecznych3 w 

subregionie kaliskim 
Ze względu na specyfikę sektora ekonomii społecznej oraz trwałość nowych przedsiębiorstw, 

dynamika rozwoju przedsiębiorstw społecznych jest bardzo zmienna. Dodatkowo wprowadzenie 

nowych wytycznych przedsiębiorstw społecznych, nadało im nową definicję. Pozwoliło to stworzyć 

ujednoliconą dla wszystkich województw listę przedsiębiorstw społecznych. Tym samym część 

przedsiębiorstw, które w 2017 korzystały ze wsparcia OWES, według nowych wytycznych nie 

mieszczą się definicji przedsiębiorstwa społecznego.  

Przeprowadzona diagnoza dotycząca przedsiębiorstw społecznych obejmuje rok 2017, dlatego 

przedmiotem opisu będą wszystkie przedsiębiorstwa, które w 2017 były przedsiębiorstwem 

społecznym.  

 
Wykres 1 Przedsiębiorstwa społeczne, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych w subregionie kaliskim ze względu na 

lokalizację. N=21 

Powyższy wykres prezentuje rozmieszczenie przedsiębiorstw społecznych subregionu kaliskiego. 
Zauważyć można, że najwięcej przedsiębiorstw powstawało na terenie powiatu. Uwagę przykuwa 
powiat kępiński, w którym nie ma ani jednej spółki non-profit czy organizacji pozarządowej będącej 
przedsiębiorstwem społecznym. Podobna sytuacja jest w powiecie ostrzeszowskim, gdzie jest tylko 
jeden taki podmiot.  

Niemal połowa spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem 
społecznym w subregionie kaliskim ulokowana jest w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców. 

                                                      
3
 Z wyłączeniem spółdzielni socjalnych, zostały one opisane w raporcie z badań „Kondycja sektora ekonomii 

społecznej. Spółdzielnie socjalne.”. 
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Równie dużo (7 podmiotów) zarejestrowanych jest w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców. 
Dominującym trendem jest tworzenie przedsiębiorstw w miejscowościach będących siedzibami 
powiatów. Zdecydowanie większa liczba przedsiębiorstw powstaje również w większych ośrodkach 
miejskich w samym Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim jest ich łącznie 10. Na wsi funkcjonuje tylko 
jedno przedsiębiorstwo tego typu.  

 
Wykres 1 Przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego ze względu na wielkość miejscowości, w której mają 

siedzibę. N=21 

Przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego są stosunkowo młode. Powstawanie pierwszych 

spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym przypada na 

rok 2015. Największy rozkwit przedsiębiorstw społecznych nastąpił w roku 2016, w roku tym 

funkcjonujących do dziś pozostało 14 spółek non-profit i organizacji pozarządowych.  
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Wykres 2 Przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego ze względu na rok powstania. N=21 

Poza spółdzielniami socjalnymi, będącymi najpopularniejszą formą organizacji przedsiębiorstwa 

społecznego, fundacja jest najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa społecznego, w roku 2017 na 

terenie subregionu kaliskiego funkcjonowało 9 takich fundacji. Niewiele mniej, bo osiem obecnych 

było spółek non-profit. Stowarzyszenia są najmniej popularną formą przedsiębiorstwa społecznego, 

w 2017 roku było ich cztery.  

 
Wykres 3 Forma prawna przedsiębiorstwa społecznego subregionu kaliskiego. N=21 

Respondenci zapytani zostali, czy otrzymali wsparcie od jakiejkolwiek instytucji czy organizacji w 

trakcie zakładania przedsiębiorstwa. W każdym przypadku udział w procesie zakładania 
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przedsiębiorstwa brał Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację im. 

Królowej Polski św. Jadwigi.  

Rolą OWES jest między innymi pomaganie grupom inicjatywnym w zakładaniu przedsiębiorstw, 

pomaga przejść od momentu pomysłu do jego realizacji. Pomaga rozwiązywać problemy, z którymi 

spotykają się założyciele i liderzy przedsiębiorstw. Powołując się na opinie respondentów, uznać 

można, że dzięki otrzymanemu profesjonalnemu wsparciu udało się uniknąć jakichkolwiek 

problemów w trakcie zakładania przedsiębiorstw. 

4.2. Działalność komercyjna 

Najczęstszym charakterem działalności komercyjnej przedsiębiorstw społecznych jest profil 

usługowy, wszystkie spółki non-profit i organizacje pozarządowe oferują swoim klientom usługi. 

Siedem przedsiębiorstw dodatkowo zajmuje się handlem, a jedno produkcją. 

 
Wykres 5 Przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego, ze względu na prowadzoną działalność komercyjną. N=21 

Analizując rodzaje świadczonych usług przez przedsiębiorstwa społeczne zauważyć można jej dużą 

różnorodność. Jedynymi powtarzającymi się typami usług były usługi gastronomiczne (3 

przedsiębiorstwa) oraz usługi edukacyjne (2 przedsiębiorstwa). Pełną listę wykonywanych usług 

przedstawia poniższa tabela. Różnorodność branż, w jakich działają przedsiębiorstwa, ma bardzo 

ważne znaczenie dla ekonomii społecznej z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze obecność 

przedsiębiorstw społecznych w tak zróżnicowanych branżach jest wizytówką ekonomii społecznej i 

tego, co  sobą prezentuje. Jest to dowód na to, że dla rozwoju ekonomii społecznej nie ma barier. Po 

drugie, przedsiębiorstwa społeczne zapewniają zatrudnienie wykluczonym i zagrożonym 

wykluczeniem społecznym w wielu branżach, wykorzystując posiadane umiejętności i 

wykształceniem z wielu dziedzin.  
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Oferowane usługi przez spółki non-profit i organizacje pozarządowe będące 

przedsiębiorstwem społecznym 

Usługi pakowania grzybów 

Usługi sporządzania dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych z UE 

Usługi fryzjerskie 

Usługi kosmetyczne 

Budowa domów i obiektów 

Usługi remontowe i ociepleń domów 

Usługi ładowarką 

Usługi typu wellness 

Usługa realizacji nagrania w studiu muzycznym 

Sprzedaż internetowa – sklep internetowy 

Catering i gastronomia 

Opieka nad dziećmi 

Usługi informatyczne 

Sprzedaż sprzętu i oprogramowanie komputerowe 

Sprzedaż sprzętu elektronicznego 

Sprzedaż roślin i środków ochrony roślin 

Doradztwo w zakresie ogrodnictwa 

Usługi edukacyjne 

Odzyskiwanie surowców z materiałów segregowanych  

Segregacja surowca mieszanego 

Doradztwo w zakresie innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni 

Specjalistyczne sprzątanie budynków przemysłowych 

Usługi monitoringu wizyjnego 

Usługi reklamy i promocji   

Usługi rozbiórki opakowań płyt CD i DVD oraz pakowanie płyt 

Tabela 1 Oferowane usługi przez spółki non-profit i organizacje pozarządowe będące przedsiębiorstwem społecznym. 

Kolejna kwestia, o którą zapytani zostali respondenci dotyczyła tego, kim są ich klienci. Wśród 

najczęstszych odbiorców ich usług są osoby prywatne, odpowiedzi takiej udzieliło 10 osób. Kolejno są 

to przedsiębiorcy - 9 wskazań. Trzy wskazania otrzymały instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe oraz samorządy lokalne. W pytaniu tym zastosowana została możliwość wielokrotności 

wyboru, która dodatkowo pozwoliła ocenić również inny ważny aspekt funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Różnorodność odbiorców usług pozwala uniezależnić się od jednego sektora 
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odbiorców. Przebadane przedsiębiorstwa średnio wskazywały na trzy różne typy odbiorców, co 

minimalizuje zagrożenie.  

 

Wykres 6 Obiorcy usług przedsiębiorstw społecznych subregionu kaliskiego. N=8 

Niepokojące są odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące ilości posiadanych stałych 
partnerów/klientów, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje w sposób ciągły, przez co najmniej 6 
miesięcy. Na 12 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu tylko osiem odpowiedziało 
pozytywnie, z czego aż sześć podmiotów wskazało tylko jednego stałego partnera.  

 

4.3. Działalność na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz społeczności 

lokalnych 

Podstawową funkcją ekonomii społecznej powinna być poprawa sytuacji osób wykluczonych 

społecznie/zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W ramach badania zdiagnozowano, w jakim 

stopniu przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego wypełniają tę funkcję. Spośród 12 

przebadanych spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem 

społecznym, dziewięć działało na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Wśród prowadzonych działań znajdują się następujące formy: 
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Wykres 7 Rodzaje działań podejmowanych na rzecz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 

podejmowane przez przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego. N=9 

W zdecydowanie mniejszym zakresie podejmowane były działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Działalność taką podejmowały tylko trzy przedsiębiorstwa i były to: uczestnictwo oraz 

współorganizacja lokalnych imprezach, sponsoring nagród na balu charytatywnym oraz 

organizowanie półkolonii.  

4.4. Zatrudnienie w spółkach non-profit i organizacjach pozarządowych 

będących przedsiębiorstwem społecznym 

Struktura zatrudnienia 

Jedną z podstawowych funkcji podmiotów ekonomii społecznej jest funkcja zatrudnieniowa. W 

założeniu przedsiębiorstwa społeczne tworzą miejsca pracy w większości przeznaczone dla osób, 

które mają trudności w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W ramach badania 

zdiagnozowano, w jakim stopniu spółki non-profit i organizacje pozarządowe będące 

przedsiębiorstwami społecznymi subregionu kaliskiego realizują tę funkcję.  

Ze względu na fakt, że nie wszystkie przedsiębiorstwa wzięły udział w badaniu, nie jest możliwe 

wskazanie łącznego zatrudnienia wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Badania będą mogły jednak wykazać, jakie są tendencje struktury zatrudnienia.  

Wśród przebadanych przedsiębiorstw najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę w 

pełnym wymiarze godzin. Wśród przebadanych przedsiębiorstw na 73 zatrudnionych, 50 

pracowników pracuje w oparciu o tę formę umowy, z czego 31 osób jest wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejną najczęściej podpisywaną formą umowy jest umowa 
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o pracę w niepełnym wymiarze godzin, tak zatrudnionych jest łącznie 17 pracowników. W 

przebadanych przedsiębiorstwach tylko dwie osoby odbywały staż i reprezentują one kategorię 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei czterech pracowników 

wykonujących pracę w oparciu o umowę o działo lub zlecenie, to osoby nieposiadające trudności z 

poruszaniem się na rynku pracy. Satysfakcjonujący jest stosunek osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem do ogółu zatrudnionych, stanowią one prawie 60%. 

  

Wykres 8 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych subregionu kaliskiego ze względu na formę zatrudnienia i 
udział wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogóle zatrudnienia. N=12 

Stanowiska kierownicze i zarządcze z reguły nie są obejmowane przez osoby wykluczone bądź 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw tylko w 

dwóch przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze zajmowane były przez osoby wykluczone bądź 

zagrożone wykluczeniem społecznym.  

 

Warty uwagi jest również rozkład płci pracowników przedsiębiorstw społecznych. Ponad 70% 

zatrudnionych osób pracujących w spółkach non-profit i organizacjach pozarządowych subregionu 

kaliskiego stanowią kobiety. Tendencja ta jest typowa dla całego sektora ekonomii społecznej, w 

którym to rynek zatrudnieniowy jest w znacznym stopniu sfeminizowany.  

 
Wykres 9 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych subregionu kaliskiego ze względu na płeć. N=12 
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Zmiany w zatrudnieniu 

Respondenci zapytani zostali również o zmiany w zatrudnieniu, które nastąpiły w ubiegłym roku, czyli 

w 2017 oraz planowane na najbliższe miesiące. Łącznie w 2017 roku rozwiązano umowę z 12 

osobami, w tym 11 spośród nich, były osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym. Jednakże ogólny bilans zwolnień i zatrudnienia wypada korzystanie. Łącznie 

zatrudnionych zostało 30 osób, z czego aż 17 to wykluczeni bądź zagrożeni wykluczeniem 

społecznym, a 16 to kobiety.  

Zmiana Ilu osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 

społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Wzrost zatrudnienia 30 16 17 

Zwolnienia 12 8 11 

Tabela 2 Zmiany zatrudnienia w 2017 roku w przedsiębiorstwach społecznych subregionu kaliskiego. N=12 

  
 

Planowane zmiany Ilu osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 

społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Wzrost zatrudnienia 7 6 3 

Zwolnienia 4 2 4 

Tabela 3 Planowane zmiany zatrudnienia w najbliższych miesiącach w przedsiębiorstwach społecznych subregionu 
kaliskiego. N=5 



Realizator projektu:   
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi  
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   
tel. + 48 61 898 30 68  

www.jad            

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

17 / 36 

4.5. Finanse przedsiębiorstw społecznych 
 

Respondenci zapytani o ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, udzielili bardzo różnych 

odpowiedzi. Najpopularniejszą odpowiedzią było określenie „średnia” – 5 wskazań. Cztery osoby 

wskazały na „dobrą” sytuację przedsiębiorstwa, jedna na „bardzo dobrą”. Tylko jedna osoba ocenia 

kondycję własnego przedsiębiorstwa jako „bardzo złą”. 

 

 
Wykres 40 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw społecznych subregionu kaliskiego w opinii ich przedstawicieli. N=12 

Samoocena sytuacji finansowej reprezentowanego przedsiębiorstwa może być obciążona 

subiektywizmem respondenta, dlatego też w badaniu posłużono się innymi wskaźnikami mogącymi 

naświetlić omawianą kwestię. Spośród 12 przebadanych przedsiębiorstw w 2017 roku, sześć 

dokonało jakiejś inwestycji. Wartość wszystkich inwestycji pokrywała w całości bądź części 

bezzwrotna dotacja ze środków publicznych. Trzy inwestycje pokryte zostały częściowo przez własne 

środki pochodzące z działalności komercyjnej, co wskazywać może na dobrą sytuacje finansową 

przedsiębiorstwa. Żadne z przedsiębiorstw nie korzystało z usług instytucji finansowych. 
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Wykres 11 Źródła finansowania inwestycji w spółkach non-profit i organizacjach pozarządowych będących 
przedsiębiorstwami społecznymi. N=6 

Każdy z respondentów udzielił informacji na temat wysokości środków przeznaczonych na inwestycje 

w 2017 roku. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w spółkach non-profit i organizacjach 

pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym subregionu kaliskiego w 2017 roku, które 

wzięły udział w badaniu to ok. 840 000 zł. Poniższa tabela prezentuje szczegółowy rozkład inwestycji 

w przedsiębiorstwach. 

1 2 3 4 5 6 

180 000zł 200 000 zł 120 000 zł 120 000 zł 120 000 zł 97 000 zł 

Tabela 4 Wysokość środków przeznaczonych na inwestycję w 2017 roku w przedsiębiorstwach społecznych subregionu 
kaliskiego. 

Dwa przedsiębiorstwa planują w najbliższym czasie niewielkie inwestycje. Jedna związana jest z 

doposażeniem pomieszczeń za 4000 zł, natomiast drugie przedsiębiorstwo za 3500 zł zakupi sprzęt 

gastronomiczny.  

4.6. Współpraca przedsiębiorstw społecznych z otoczeniem  

Przedsiębiorstwa społeczne, tak jak wszystkie podmioty rynkowe, funkcjonują w określonej sieci 

powiązań, otoczone instytucjami i podmiotami pełniącymi różne funkcje. Respondenci zostali 

zapytani o to, z jakimi typami podmiotów własnego otoczenia współpracują i w jakim stopniu 

współpraca ta jest istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, które reprezentują.  
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Trudno wskazać jeden typu instytucji czy podmiotu, z którym najczęściej podejmowana jest 

współpraca. Poza jedną oceną „ani ważna ani nieważna” każda z ocen wskazywała na istotność 

podejmowanej współpracy.  

 

Bardzo 
ważna 

Ważna 
Ani ważna 

ani nieważna 
Nieważna 

Zdecydowanie 
nieważna 

Samorząd terytorialny         1 3 
   

Lokalna organizacja pozarządowa         2 2 1 
  

Lokalne przedsiębiorstwo         3 2 
   

Osoby fizyczne         3 1 
   

Podmiot ekonomii społecznej 2 2 
   

Tabela 5 Współpraca z podmiotami otoczenia oraz stopień jej istotności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. N=12 

Pomocne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa może być uczestnictwo w sieciach współpracy, izbach 

lub stowarzyszeniach zrzeszających podobne podmioty. Respondenci zapytani o to czy 

reprezentowane przez nich spółki czy organizacje przynależą do tego typu podmiotów, w 

zdecydowanej większości odpowiedzieli negatywnie. Tylko trzy przedsiębiorstwa odpowiedziały, że 

przynależą do tego typu sieci i jest nią sieć koordynowana przez OWES Fundacji im. Królowej Polski 

Św. Jadwigi.  

 
Wykres 12 Przynależenie do sieci współpracy, izby lub stowarzyszeń przedsiębiorstw społecznych subregionu kaliskiego. 

N=12 

Wśród powodów braku uczestnictwa w sieci podmiotów wskazywano najczęściej brak informacji na 

ten temat – 7 wskazań, brak potrzeby uczestnictwa – 4 wskazania. Pojawiały się również odpowiedzi 

„brak funkcjonowania takiej sieci w okolicy” oraz „brak środków na wejście do sieci”. Dwie ostatnie 

informacje są bardzo cenne i wskazują na niedoinformowanie i błędne przekonanie, jakie panuje 

wśród niektórych przedsiębiorców. 

Tak; 3 

Nie; 9 
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Wykres 13 Powody nie przynależenia do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia. N=9 

4.7. Wsparcie przedsiębiorstw społecznych 

Na początku prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, jak też i w trudniejszych momentach, 

bardzo ważne jest wsparcie, na jakie może liczyć przedsiębiorstwo od podmiotów zewnętrznych. Na 

terenie subregionu kaliskiego wsparcie takie oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Rolę taką pełnić mogą również 

samorządy lokalne, w których interesie powinno być funkcjonowanie tego typu podmiotów. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych zapytani zostali czy w 2017 roku otrzymali jakikolwiek 

rodzaj wsparcia od administracji samorządowej. Tylko cztery przedsiębiorstwa otrzymały taką 

pomoc. Było to wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON (3 wskazania), 

udostępnienie przez samorząd lokalu pod działalność, współpraca przy realizacji wspólnych 

przedsięwzięć – po jednym wskazaniu.  

 

Wykres 14 Wsparcie otrzymane przez przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego od administracji samorządowej 
w 2017 roku. N=12 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę dostępności poszczególnych źródeł finansowania. Z 

przedstawionego obrazu wynika, że dostępność każdej z form dotacji, poręczeń czy kredytów, 

oceniana jest bardzo różnie. Występuje mała zgodność ocen respondentów poszczególnych form 
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finansowania. Jedyna zauważalna zgodność pojawia się w przypadku oceny dostępności dotacji z 

PFRON, która oceniana jest jako „dostępna”. Warto zwrócić uwagę na fakt, w jak wielu przypadkach 

respondenci odpowiadali „nie wiem”. Jest to bardzo ważna informacja, która pozwala zauważyć, że 

respondenci nie posiadają wiedzy na temat możliwości finansowania swoich przedsiębiorstw.  

  
Bardzo łatwo 
dostępny 

Dostępny 
Średni o 
dostępny 

Mało 
dostępny 

Niedostępny Nie wiem 

Dotacja ze środków 
samorządowych     

1 2 1 3 2 3 

Dotacja z Funduszy UE  
 

1 2 1 1 7 

Dotacja FIO         
 

2 1 2 1 6 

Dotacja z Funduszu 
Pracy         

 
3 1 2 1 5 

Dotacja PFRON         
 

5 
 

2 1 4 

Dotacja ze środków 
rządowych                      

 
1 1 2 2 6 

Poręczenie 
 

2 1 1 2 6 

Kredyt   
 

2 1 3 1 5 

Gwarancja bankowa 
 

1 2 1 2 6 

Tabela 6 Ocena dostępności źródeł finansowania. N=8 

Ważnym elementem przeprowadzanej diagnozy było zagadnienie dotyczące wsparcia otrzymanego 

od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W 2017 r. Według deklaracji respondentów wsparcie 

otrzymało 11 przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu. Wsparcia udzielał w każdym przypadku 

OWES Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi. 

 

Wykres 15 Otrzymane wsparcie od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczne w 2017 roku. N=12 

Tak; 11 

Nie; 1 
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Najczęstszymi formami wsparcia, które otrzymały przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu były: 

dotacja na utworzenie stanowiska pracy (9 wskazań) i wsparcie pomostowe (10 wskazań). Następnie 

osiem przedsiębiorstw skorzystało z usługi doradztwa. Pozostałymi formami wsparcia, z których 

respondenci korzystali w mniejszym stopniu to: mentoring – 5 przedsiębiorstw, szkolenia – 4 

przedsiębiorstwa oraz dofinansowania stażu – 2 przedsiębiorstwa.  

 

Wykres 16 Formy wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom społecznym przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
2017 roku. N=11 

Respondenci poproszeni zostali o ocenę wsparcia oferowanego przez OWES Fundacji im. Królowej 

Polski Św. Jadwigi w poszczególnych jej aspektach. Zauważyć można, że jakość oferowanych usług 

jest oceniana bardzo wysoko. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższa tabela. 
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Dostosowanie usługi 
do potrzeb  

10 1         

Profesjonalizm 
pracowników 

11           

Ogólna wartość 
merytoryczna usługi 

11           

Tabela 7 Ocena wsparcia udzielanego przez OWES Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. N=11 

Jeżeli będzie taka możliwość, niemal wszystkie badane przedsiębiorstwa mają zamiar w przyszłym 
roku skorzystać ze wsparcia OWES. Jedyne przedsiębiorstwo, które nie chce korzystać z oferty 
wsparcia OWES, argumentowało to planami związanymi z zamknięciem działalności.  

W celu dostosowania oferowanych form wsparcia przez OWES, respondenci zostali zapytani, jakiego 

rodzaju wsparcie jest im potrzebne i czego oczekują od OWES w przyszłości. Zdecydowanie 

najbardziej pożądaną formą wsparcia są dotacje na utworzenie miejsca pracy, z tej formy pomocy 

chciałoby skorzystać dziewięć przedsiębiorstw społecznych. Respondenci poproszeni byli również o 

wskazanie form wsparcia, które dotychczas nie było udzielane, a pomogłoby w funkcjonowaniu ich 

przedsiębiorstw. Respondentom bardzo trudno było odpowiedzieć na to pytanie. Jedyną 

odpowiedzią wskazującą na konkretną formę pomocy było wsparcie pomostowe udzielane w drugim 

półroczu funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Oczekiwana forma wsparcia Liczba wskazań 

Dotacja na utworzenie miejsca pracy 9 

Z całej oferty  1 

Finansowe, doradcze, szkoleniowe 6 

Wsparcie pomostowe 7 

Wsparcie pomostowe od 7 do 12 m 1 

        Tabela 8 Oczekiwane formy wsparcia od OWES. N=12 

Ważną formą wsparcia przedsiębiorstw społecznych są szkolenia. Przeprowadzane badania były 
idealną okazją by móc poznać rzeczywistą potrzebę szkoleniową klientów OWES. Odpowiedzi na to 
pytanie udzieliło dziewięć osób, z czego jedna odpowiedziała, że szkolenia nie są formą wsparcia, 
którą byłaby zainteresowana. Tematyka szkoleń, jaką byliby zainteresowani respondenci to przede 
wszystkim kursy zawodowe, ale i szkolenia z zakresu dofinansowań i pisania projektów.  

Oczekiwana tematyka szkoleń 

Kursy zawodowe 

Kurs pierwszej pomocy 

BHP dla pracodawców 

Szkolenia zawodowe 

Kadry-płace 

PFRON 
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Wspólne pisanie projektów 

Aktualne informacje dotyczące dotacji rządowych i UE 

Rozliczanie dotacji 

Szkolenia z zakresu marketingu i nowych mediów 
                              Tabela 9 Oczekiwana tematyka szkoleń od OWES. N=9 
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5. Podsumowanie badań 

Przedmiotem badań była kondycja spółek non-profit i organizacji pozarządowych, które spełniają 

kryterium przedsiębiorstwa społecznego w roku 2017 w subregionie kaliskim. W roku tym 

funkcjonowało 21 przedsiębiorstw tego typu, badanie obejmowało 12 podmiotów.  

Najwięcej spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym 

istnieje w powiecie ostrowskim, znajduje się ich tam aż sześć. Pięć spośród nich ma swoją siedzibę w 

samym Ostrowie Wielkopolskim. Dominującym trendem jest tworzenie przedsiębiorstw w 

miejscowościach będących siedzibami powiatów. Na wsi funkcjonuje tylko jedno przedsiębiorstwo 

tego typu.  

Przedsiębiorstwa społeczne subregionu kaliskiego są stosunkowo młode. Powstawanie pierwszych 

spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących przedsiębiorstwem społecznym przypada na 

rok 2015. Największy rozkwit przedsiębiorstw społecznych nastąpił w roku 2016, gdzie 

funkcjonujących do dziś pozostało 14 spółek non-profit i organizacji pozarządowych. 

Najczęstszym charakterem działalności komercyjnej przedsiębiorstw społecznych jest profil 

usługowy, wszystkie spółki non-profit i organizacje pozarządowe oferują swoim klientom usługi. 

Siedem przedsiębiorstw dodatkowo zajmuje się handlem, a jedno produkcją. Rodzaje świadczonych 

usług przez przedsiębiorstwa są bardzo zróżnicowane i trudno wskazać na dominujące branże.  

Różnorodność branż, w jakich działają przedsiębiorstwa, ma bardzo duże znaczenie dla ekonomii 

społecznej z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze obecność przedsiębiorstw społecznych w 

tak zróżnicowanych branżach jest wizytówką ekonomii społecznej i tego, co sobą prezentuje. Jest to 

dowód na to, że dla rozwoju ekonomii społecznej nie ma barier. Po drugie, przedsiębiorstwa 

społeczne zapewniają zatrudnienie wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym w wielu 

branżach, wykorzystując posiadane umiejętności i wykształcenie z wielu dziedzin.  

Wśród najczęstszych odbiorców ich usług są osoby prywatne, odpowiedziało tak 10 osób. Kolejno są 

to przedsiębiorcy - 9 wskazań. Respondenci wskazywali średnio trzy typu odbiorców usług, co 

pozwala uniezależnić się od jednego wybranego sektora. Niepokojący jednak jest fakt, małej ilości 

stałych partnerów i odbiorców usług. Na 12 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu tylko 

osiem odpowiedziało, że posiada kogoś takiego wśród swoich klientów. Z czego aż sześć podmiotów 

wskazało tylko na jednego stałego partnera usług.  

Spośród 12 przebadanych spółek non-profit i organizacji pozarządowych będących 

przedsiębiorstwem społecznym dziewięć działało na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Do najczęstszych form tych działań należało: zatrudnienie na umowę o 

pracę, szkolenia zawodowe, zatrudnienie wspierane. W zdecydowanie mniejszym zakresie 

podejmowane były działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność taką podejmowały tylko trzy 
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przedsiębiorstwa, były to: uczestnictwo oraz współorganizacja lokalnych imprezach, sponsoring 

nagród na balu charytatywnym oraz organizowanie półkolonii. 

Wśród przebadanych przedsiębiorstw najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę w 

pełnym wymiarze godzin. Wśród przebadanych przedsiębiorstw na 73 zatrudnionych, 50 

pracowników pracuje w oparciu o tę formę umowy, z czego 31 osób jest wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. W przebadanych przedsiębiorstwach tylko dwie osoby 

odbywały staż i reprezentują one kategorię wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Satysfakcjonujący jest stosunek osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do 

ogółu zatrudnionych, stanowią one prawie 60%.  

Stanowiska kierownicze i zarządcze z reguły nie są obejmowane przez osoby wykluczone bądź 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw tylko w 

dwóch przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze zajmowane były przez osoby wykluczone bądź 

zagrożone wykluczeniem społecznym.  

Warty uwagi jest również rozkład płci pracowników przedsiębiorstw społecznych. Ponad 70% 

zatrudnionych osób pracujących w spółkach non-profit i organizacjach pozarządowych subregionu 

kaliskiego stanowią kobiety. Tendencja ta jest typowa dla całego sektora ekonomii społecznej, w 

którym to rynek zatrudnieniowy jest w znacznym stopniu sfeminizowany.  

Pięć przedsiębiorstw planuje w najbliższych miesiącach zmiany w zatrudnieniu, a w dwóch związane 

są one ze zwolnieniem pracownika. Nowozatrudnionych ma być łącznie siedmiu pracowników. 

Zwolnione będą cztery osoby, wszystkie reprezentują kategorię wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Bilans planowanych zmian w zatrudnieniu jest dodatni. 

Na podstawie dokonanej samooceny sytuacji finansowej własnego przedsiębiorstwa trudno stworzyć 

jednoznaczny obraz. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była „średnia” – 5 wskazań, ale tyle samo 

wskazań dotyczyło dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sześć przedsiębiorstw dokonało 

inwestycji, każdą z nich w całości bądź części pokrywała dotacja ze środków publicznych. Trzy 

inwestycje dofinansowywane były ze własnych środków pochodzących z działalności komercyjnej.  

Spośród przebadanych przedsiębiorstw 11 otrzymało w 2017 roku wsparcie od Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi. OWES na 

subregion kaliski był jedynym OWES, który udzielał przedsiębiorstwom wsparcia.  Wszystkie formy 

otrzymanego wsparcia oraz współpracy z pracownikami OWES ocenione były bardzo wysoko.   

W celu dostosowania oferowanych form wsparcia przez OWES, respondenci zostali zapytani, jakiego 

rodzaju wsparcie jest im potrzebne i czego oczekują od OWES w przyszłości. Zdecydowanie 
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najbardziej pożądaną formą wsparcia są dotacje na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie 

pomostowe. Oczekiwana tematyka szkoleń dotyczy głównie kwestii finansowych, rozliczeń, dotacji i 

pisania projektów. Ważnymi tematami szkoleń z perspektywy pracodawcy są również BHP, marketing 

oraz kursy zawodowe dla pracowników. 
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Aneks nr. 1 

Kwestionariusz badań 
 

Kwestionariusz badawczy spółki non profit, organizacje pozarządowe będące przedsiębiorstwem 
społecznym 

Podstawowe informacje  

1) Jaka jest wielkość miejscowości, w której znajduje się przedsiębiorstwo? 

a) Wieś 

b) Miasto do 20 tys. mieszkańców 

c) Miasto pow. 20 tys. do 50 tys. mieszkańców  

d) Miasto pow. 50 tys. do 100 tys. mieszkańców  

2) Proszę podać typ przedsiębiorstwa społecznego, który Pan/Pani reprezentuje oraz rok 
utworzenia: 

Wstawić X Typ przedsiębiorstwa społecznego Rok utworzenia 

a)  Stowarzyszenie  

b)  Fundacja  

c)  Spółka non profit  

W przypadku zaznaczenia c) przejdź do pyt. 4 

3) Od którego roku Fundacja/Stowarzyszenie posiada status przedsiębiorstwa społecznego? 

a) Od momentu założenia 

b) Od roku………….. 

4) Czy w pomoc przy powstawaniu przedsiębiorstwa zaangażowane były inne instytucje? Jeżeli, tak 
to jakie? 

a) Nie 

b) Tak, jakie? 

i) OWES, jaki?………………… 

ii) Organizacja pozarządowa  

iii) Inne ……………………………………. 

5) Czy na etapie zakładania przedsiębiorstwa pojawiały się jakieś problemy?  

a) Nie 

b) Tak, jakie?........................................................... 
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Działalność instytucji 

6) Jaki charakter ma działalność komercyjna przedsiębiorstwa? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

a) Usługowy 

b) Handlowy 

c) Produkcyjny 

7) Jakiego rodzaju usługi /produkty oferuje przedsiębiorstwo? 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

8) Kto jest odbiorcą usług przedsiębiorstwa? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

a) Osoby prywatne 

b) Przedsiębiorcy 

c) Organizacje pozarządowe 

d) Samorząd lokalny 

e) Inne instytucje publiczne 

f) Inne PES 

g) Inne……………….  

9) Czy przedsiębiorstwo współpracuje w sposób ciągły  (przynajmniej przez pół roku) z którymś z 
odbiorców towarów/usług? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Nie wiem 

10) Ilu jest takich partnerów? 

………………………………………… 

11) Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo i jaka jest struktura zatrudnienia? 

Form zatrudnienia Liczba osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 
społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Umowa o pracę w pełnym 
wymiarze godzin 

   

Umowa o pracę w niepełnym 
wymiarze godzin 
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Umowa o dzieło lub zlecenie    

Staż    

 

Liczba osób na stanowiskach 
kierowniczych  i zarządczych 

   

12) Jaka była łączna liczba nowych zatrudnieni i rozwiązań/wygaśnięcia stosunku pracy  w 2017 roku? 

Form zatrudnienia Liczba osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 
społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Wzrost zatrudnienia    

Rozwiązanie/wygaśnięcie 
stosunku pracy 

   

 

13) Czy przedsiębiorstwo w najbliższych trzech miesiącach planuje zmiany w zatrudnieniu? 

a) Nie 

b) Tak, jakie? 

Zmiana Ilu osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 
społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Wzrost zatrudnienia    

Zwolnienie     

14) Czy w 2017 roku przedsiębiorstwo prowadziło działania na rzecz osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym? (Jeżeli podmiot funkcjonuje krócej, od momentu 
utworzenia) 

a) Tak 

b) Nie, przejdź do pyt 16 

15) Jakie to były działania? 

a) Doradztwo zawodowe   

b) Porady psychologiczne   

c) Zajęcia aktywizujące   

d) Porady prawne / socjalne   
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e) Szkolenia zawodowe   

f) Pośrednictwo pracy   

g) Zatrudnienie wspierane   

h) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  

i) Zatrudnienie na umowę o pracę 

j) Inne……………… 

16) Czy w 2017 roku P. przedsiębiorstwo prowadziło działania na rzecz społeczności lokalnej? (Jeżeli 
podmiot funkcjonuje krócej, od momentu utworzenia) 

a) Tak  

b) Nie, przejdź do pyt 18 

17) Jakie to były działania? 

…………………………… 

Finanse przedsiębiorstwa 

18) Jaka jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? 

a) Bardzo dobra 

b) Dobra 

c) Średnia 

d) Zła 

e) Bardzo zła 

19) Czy w 2017 roku przedsiębiorstwo dokonało jakiejś inwestycji ? Jeżeli tak, to z jakich źródeł? 

a) Nie 

b) Tak: 

i) Darowizna 

ii) Bezzwrotna dotacja ze środków publicznych 

iii) Kredyt bankowy 

iv) Pożyczka 

v) Własne środki pochodzące z działalności komercyjnej 

vi) Środki przydzielone przez jednostkę nadzorującą 

vii) Inne, jakie.................................... 

20) Jaką kwotę w 2017 roku przedsiębiorstwo przeznaczyło na inwestycje? 

………………………………………………….. 
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21) Czy przedsiębiorstwo planuje w najbliższych trzech miesiącach jakąś inwestycję? Jeżeli tak, to jaki 
jest to rodzaj inwestycji i  o jakiej wartości? 

………………………………………… 

Współpraca z otoczeniem 

22) Czy w 2017 roku przedsiębiorstwo współpracowało (np. przy wspólnej realizacji projektu czy 
wspólnej organizacji przedsięwzięcia) z następującymi typami podmiotów? Jak oceniane jest 
znaczenie tej współpracy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa? 

 Współpraca Jakie jest znaczenie tej współpracy dla przedsiębiorstwa 
(odpowiedzieć tylko w przypadku zaznaczenia „Tak” w 
pierwszej kolumnie) 

 Tak nie Bardzo 
ważne 

ważne Ani 
ważne 
ani 
nieważne 

nieważne Zdecydowanie 
nieważne 

samorząd 
terytorialny         

       

lokalna 
organizacja 
pozarządowa         

       

lokalne 
przedsiębiorstwo         

       

osoby fizyczne                

podmiot 
ekonomii 
społecznej 

       

 

23) Czy przedsiębiorstwo należy do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia zrzeszających podobne 
podmioty? 

a) Nie 

b) Tak, do jakich?.................................. przejdź do pyt.25 

24) Dlaczego przedsiębiorstwo nie należy do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia? 

a) Brak informacji na ten temat; 

b) Brak funkcjonującej sieci w naszej okolicy;  

c) Brak środków na wejście do sieci;  

d) Brak potrzeby uczestnictwa w sieci;  
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e) Inne – jakie?  

Przejdź do pyt. 27 

25) A czy  w przeciągu ostatniego roku przedstawiciel przedsiębiorstwa brał udział w spotkaniu takiej 
sieci, izby lub stowarzyszenia?  

a) Tak   

b) Nie   

c) Nie wiem 

26) Jakiego rodzaju korzyści osiąga przedsiębiorstwo  z członkostwa w danej sieci? 

a) …………………………………………………………….. 

Wsparcie dla PES 

27) Czy przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie od administracji samorządowej ? Jeżeli tak, to jakie? 

a) Nie 

b) Tak, 

i) Wsparcie zatrudnienia z Funduszu Pracy  

ii) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON  

iii) Dotacja w ramach wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego z obszaru 
pożytku publicznego   

iv) Pożyczka, gwarancja lub poręcznie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego  

v) Udostępnienie przez samorząd lokalu, budynku lub działki pod działalność  

vi) Bezprzetargowe przekazanie nieruchomości 

vii)  Wynajem nieruchomości na preferencyjnych warunkach 

viii) Szkolenia i doradztwo wspierające zakładanie przedsiębiorstw społecznych  

ix) Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć  

x) Wsparcie rzeczowe (np. udostępnienie sali, telefonu, faksu itp.)  

xi) Środki finansowe na funkcjonowanie   

xii) Inne, jakie 

 

28) Czy przedsiębiorstwo otrzymało w 2017 roku wsparcie od jakiegokolwiek Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej? Jeżeli tak, to od którego? 

a) Nie 

b) Tak, którego?....................................... 

29) Jakiego rodzaju wsparcie to było: 
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a) Dotacja na utworzenie stanowisk pracy  

b)  Wsparcie pomostowe 

c) Staże  

d) Szkolenie  

e) Doradztwo   

f) Mentoring  

g) Inne, jakie?................... 

30) Jak oceniają Państwo jakość otrzymanego wsparcia w następujących wymiarach? 

 Bardzo 
dobrze 

dobrze Ani dobrze ani 
źle 

źle Bardzo źle Trudno 
powiedzieć 

Życzliwość i 
kultura osobista 
pracowników 
OWES 

      

Sprawność 
obsługi 

      

Nastawienie na 
rozwiązanie 
problemu 

      

Dostosowanie 
usługi do potrzeb 
P. lub P. 
organizacji 

      

Profesjonalizm 
pracowników 

      

Ogólna wartość 
merytoryczna 
usługi 

      

31) Czy przedsiębiorstwo planuje korzystanie ze wsparcia OWES w przyszłości? 

a) Tak przejdź do pyt. 33 

b) Nie 

32) Dlaczego przedsiębiorstwo nie planuje korzystania z usług? 

a) Nie ma już takiej potrzeby  

b) Wsparcie nie spełnia naszych oczekiwań Dlaczego?............................................ 



Realizator projektu:   
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi  
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   
tel. + 48 61 898 30 68  

www.jad            

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

35 / 36 

c) OWES został zamknięty  

d) OWES jest za daleko  

e) Inne, jakie?  

33) Czy przedsiębiorstwo otrzymało w 2017 roku wsparcie finansowe od innych instytucji (w formie 
dotacji, preferencyjnego kredytu, poręczenia lub gwarancji)?jeżeli tak to z jakich źródeł? 

a) Nie 

b) Tak, z jakich źródeł? 

i) Fundusze UE  

ii)  Dotacja administracji samorządowej  

iii) Kredyt/pożyczka  

iv) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)  

v) PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  

vi) Fundusz Pracy  

vii) Inne, jakie? 

34) Proszę ocenić dostępność poszczególnych źródeł finansowania dla Państwa instytucji? 

 Bardzo 
łatwo 
dostępny 

Dostępny Średni o 
dostępny 

Mało 
dostępny 

niedostępny Nie 
wiem 

Dotacja ze 
środków 
samorządowych    

      

Dotacja z 
Funduszy UE  

      

Dotacja FIO               

Dotacja z 
Funduszu Pracy         

      

Dotacja PFRON               

Dotacja ze 
środków 
rządowych                      

      

Poręczenie       

Kredyt         

Gwarancja       
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bankowa 

35) Z jakiego rodzaju wsparcia dotychczas oferowanego przez OWES przedsiębiorstwo będzie chciało 
skorzystać w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość?  

……………………………………………………… 

36) Jakiego rodzaju formy wsparcia, dotychczas nie oferowane byłoby  potrzebne przedsiębiorstwu 
aby móc lepiej się rozwijać? 

……………….…………………………………… 

37) Czy przedsiębiorstwo jest zainteresowane możliwością uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniem 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników przedsiębiorstwa? Jeżeli tak, to jakiego 
rodzaju miałyby to być szkolenia i o jakiej tematyce?  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


