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Wstęp 

 

Niniejszy raport stanowi prezentację wyników badania zrealizowanego na przełomie maja i czerwca 

2018 roku. Celem badania była ocena kondycji spółdzielni socjalnych będących elementem sektora 

ekonomii społecznej w subregionie kaliskim. 

Prezentowany raport z badań zawiera podstawowe informacje dotyczące spółdzielni socjalnych, ich 

ulokowania, profilu działalności i struktury zatrudnienia. Dostarcza również bardzo cennych 

informacji na temat postaw przedstawicieli spółdzielni socjalnych, motywów 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 oraz metody i 

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

społecznej i definiuje podstawowe pojęcia. Wskazane zostaje również miejsce ekonomii społecznej, 

jakie zajmuje w strategicznym zarządzaniu regionem. Na koniec drugiej części omówiona zostaje rola, 

jaką pełni spółdzielczość w rozwoju ekonomii społecznej. 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 spółdzielni socjalnych w 

subregionie kaliskim.  

Cele szczegółowe badania:  

a) uzyskanie informacji na temat spółdzielni socjalnych w subregionie kaliskim dotyczących: 

 liczby spółdzielni socjalnych,  

 działalności komercyjnej, 

 działalności na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 działalności na rzecz społeczności lokalnej, 

 podmiotów założycielskich, 

 okresu prowadzenia działalności, 

 liczby osób zatrudnionych w spółdzielniach socjlanych, w tym liczby osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

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

c) ocena współpracy między spółdzielniami socjalnymi a innymi podmiotami;  

d) status przeprowadzenie lustracji spółdzielni socjalnej; 

e) ocena otrzymywanego wsparcia oraz jego dostępności. 

    

Metoda i technika badań 

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

dokumentów, która zastosowana została w przypadku regionalnych programów i strategii 

odnoszących się do ekonomii społecznej. Analizie poddane zostały następujące regionalne strategie i 

programy: 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020, 

 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022. 

Przeprowadzona została analiza jakościowa, mająca na celu określenie, jakie miejsce w strategicznym 

zarządzaniu regionem zajmuje ekonomia społeczna. Dodatkowo, w celu zarysowania historii 

spółdzielni socjalnych i ich sytuacji prawnej w Polsce skorzystano z następujących Ustaw: 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych, 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Drugą wykorzystaną techniką był wywiady CAWI z osobami posiadającymi pełną wiedzę na temat 

funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Wywiady CAWI posłużyły do pozyskania informacji we 

wszystkich obszarach badawczych. Narzędzie badawcze znajduje się w aneksie nr 1 do raportu.  

Dobór próby 

Istnieje dużą rozbieżność pomiędzy danymi rejestrowanymi a stanem faktycznym dotyczącymi 

funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Duża część spółdzielni, spośród tych, które widnieją w 

rejestrze spółdzielni socjalnych w rzeczywistości już nie funkcjonuje, rozpoczęły proces likwidacji, 

bądź się do niej przymierzają. Na podstawie uzyskanych informacji od doradców i animatorów OWES, 

ustalono, że w subregionie kaliskim istnieje 12 spółdzielni socjalnych prowadzących działalność. 

Wywiady przeprowadzono z 11 przedstawicielami spółdzielni, jedna z funkcjonujących spółdzielni 

odmówiła wypełnienia kwestionariusza. 
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2. Wprowadzenie do ekonomii społecznej 

2.1. Definicja podmiotów 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, która brzmi: 

„Ekonomia społeczna to 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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2.2. Miejsce ekonomii w regionalnych strategiach 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020  

W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu i pracy przedstawicieli sektora obywatelskiego, 

spółdzielczego i administracyjnego, ekonomia społeczna zaczęła powoli zyskiwać zasłużone miejsce w 

strategicznej polityce kraju i regionu. W 2014 roku uchwalony został Krajowy Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 2014-2020, opisujący planowane działania w celu wzmocnienia tego sektora. 

Celem strategicznym Programu jest założenie, by do 2020 roku podmioty ekonomii społecznej stały 

się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczały usług 

użyteczności publicznej we wspólnotach samorządowych. Realizacja Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej wymaga szeregu działań o wymiarze prawnym, organizacyjnym, finansowym i 

edukacyjnym, realizowanych przez wielu partnerów w ramach administracji publicznej oraz 

partnerstwa publiczno-społecznego. Istotnym elementem jest skorelowanie działań o charakterze 

krajowym z działaniami realizowanymi w regionach. Na poziomie krajowym realizowanych jest szereg 

działań o charakterze legislacyjnym, przygotowującym otoczenie prawne, ponadto szereg działań 

organizacyjnych w zakresie koordynowania publicznych polityk administracji rządowej. Jednakże duża 

część kierunków interwencji publicznej powinna być realizowana w województwach i samorządach.  

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata 

2013-2022 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. RPRES został 

opracowany przez Zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni. 

Dokument ten diagnozuje kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. 

Wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną 

politykę społeczną. Zapisy RPRES wpisują się w polityką wspierania ekonomii społecznej na poziomie 

krajowym poprzez spójność z opracowywanym Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

W 2015 roku przeprowadzona została aktualizacja Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele ROPS w Poznaniu, OWES z terenu województwa 

wielkopolskiego oraz przedstawiciele PES. Zakres wprowadzonych zmian dotyczył uaktualnienia 

diagnozy, układu celów i rezultatów oraz wypracowania bardziej szczegółowej koncepcji działań 

niezbędnych do osiągnięcia celów i rezultatów.  

Kluczowym problemem, na który odpowiedzią ma być RPRES, jest zbyt niski udział PES w rynku pracy, 

dostarczaniu usług użyteczności publicznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Strategicznym 

celem Programu jest zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji 

społecznozawodowej i dostarczaniu usług użyteczności publicznej. Zakłada się, że dla zwiększenie 
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udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz w 

dostarczaniu usług społecznych, niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które prezentowane są w 

poniższej tabeli.  

Priorytet I 

Zwiększenie liczby miejsc pracy w PES 

Działanie I.1 Wzmacnianie potencjału wewnętrznego PES 

Działanie I.2 Stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy w PES 

Działanie I.3 Zwiększanie udziału osób w najtrudniejszej sytuacji wśród klientów OWES oraz 

wśród pracowników PES 

Działanie I.4 Poprawa skuteczności i efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej 

Działanie I.5 Zwiększenie skali współpracy PES z JST i biznesem 

Priorytet II 

Poprawa skuteczności i efektywności działań integracyjnych PES 

Działanie II.1 Poprawa jakości usług reintegracji społeczno-zawodowej 

Działanie II.2 Poprawa dostępu do usług reintegracyjnych 

Działanie II.3 Wzmacnianie lokalnych powiązań 

Priorytet III 

Upowszechnienie w społeczeństwie i wśród kluczowych interesariuszy pozytywnych 

postaw wobec ekonomii społecznej 

Działanie III.1 Zwiększenie obecności ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej 

Działanie III.2 Włączenie tematyki ekonomii społecznej do edukacji formalnej 

Priorytet IV 

Lepsza koordynacja działań na poziomie regionalnym 

Działanie IV.1 Doskonalenie mechanizmów koordynacji   

Działanie IV.2 Wzmocnienie kompetencji ROPS 

Działanie IV.3 Rozwój systemu monitorowania i oceny polityki wsparcia ekonomii społecznej 

Tabela 1 Tabela priorytetów i działań RPRES w województwie wielkopolskim.  
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2.3. Spółdzielnie socjalne w polskim ustawodawstwie 

Czasami można spotkać się z opinią, że istnienie spółdzielni socjalnych stanowi wyznacznik istnienia 

ekonomii społecznej. Tymczasem, jak już wskazano, pojęcie ekonomii społecznej jest znacznie szersze. 

Zawiera w sobie cały system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, 

mających na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i przeciwdziałanie problemom społecznym. 

Niemniej jednak to spółdzielnie socjalne są podmiotem, z którym najczęściej kojarzy się ekonomię 

społeczną.  

Pierwszym aktem prawnym, mającym na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania spółdzielni o 

charakterze reintegracyjnym, była ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 

2003 r. Nr 122, poz. 1143). Wprowadzała ona takie pojęcia, jak: wykluczenie społeczne, reintegracja 

społeczna, a także określała zasady powstawania i działania centrów integracji społecznej, mających 

na celu m.in. wspieranie działalności spółdzielczej. Kolejnym znaczącym aktem prawnym była ustawa 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, 

poz. 1001), która znowelizowała ustawę Prawo spółdzielcze z 1982 r., dodając do niej dział V pod 

tytułem Spółdzielnie socjalne. Ustawa ta była pierwszym aktem prawnym mówiącym wprost o 

zasadach funkcjonowania spółdzielczości socjalnej w Polsce. Praktyka działania pierwszych spółdzielni 

socjalnych, wykazała jednak niedoskonałość przyjętych rozwiązań, a ich pierwsze doświadczenia i 

porażki stały się podstawą prac nad nową ustawą, która w sposób całościowy regulowałaby zasady 

tworzenia i działania spółdzielni socjalnych oraz ich miejsce w systemie prawnym, gospodarczym i 

społecznym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 

651) rozbudowała instytucję spółdzielni socjalnej, wzmacniając jej pozycję na rynku pracy oraz 

tworząc dodatkowe instrumenty sprzyjające realizacji celów, do których została powołana. Kolejnym 

aktem prawnym regulującym działalność spółdzielni socjalnych była ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o 

zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742), która wprowadziła 

możliwość zakładania spółdzielni socjalnej przez dwie osoby prawne. Elementem odróżniającym 

spółdzielnie socjalne od innych form prawnych, w tym od tradycyjnych spółdzielni, jest to, że 

tworzone są one z myślą o osobach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Wykorzystując 

tradycyjne wartości i mechanizmy działania organizacji spółdzielczych, realizują dwa główne cele. 

Pierwszym z nich jest zaspokajanie potrzeb materialnych członków, którzy prowadzą określoną 

działalność gospodarczą i wypracowują zysk, zapewniając byt sobie i swoim rodzinom. Drugim są 

reintegracja społeczna i zawodowa członków i pracowników, przeciwdziałanie ich marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu.  

Od 31 marca 2018 r. na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494) wprowadzone zostały liczne ułatwienia w 

prowadzeniu i zakładaniu spółdzielni socjalnych. Do najważniejszych zmian zaliczyć można: 
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 rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej  

o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 

zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby usamodzielniane wychodzące z 

pieczy zastępczej; 

 wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych nie będących jej członkami, m. in. 

poprzez objęcie ich procesem reintegracji społecznej i zawodowej oraz włączeniem  

w procesy decyzyjne i konsultacyjne w spółdzielni socjalnej; 

Ustawa przewidziała warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób  

z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 

miesięcy; 

 możliwość tworzenia „konsorcjum spółdzielczego” w formie umowy. Rozwiązanie pozwoli 

spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania 

spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych;  

 zwolnienie spółdzielni socjalnych składek na Krajową Radę Spółdzielczą, o ile przynależą one 

do właściwego związku rewizyjnego; 

 ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnej – nowe instrumenty wsparcia z Funduszu 

Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 wprowadzono możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym 

spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program 

rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ (do 15h tygodniowo przez 3 miesiące – z możliwością 

ich przedłużenia do 6 miesięcy) W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez 

uczestnika warsztatu koszty uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie finansowane 

będą w dalszym ciągu w pełnej wysokości. 
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3. Analiza wyników badań 

3.1. Podstawowe informacje o spółdzielniach socjalnych w subregionie 

kaliskim 
Na terenie subregionu zarejestrowanych jest 11 aktywnych spółdzielni socjalnych oraz funkcjonuje 

jeden oddział spółdzielni socjalnej mającej swoją siedzibę w subregionie poznańskim. W rejestrze KRS 

widnieje 26 spółdzielni socjalnych na terenie subregionu kaliskiego, jednakże sześć spośród nich 

rozpoczęło postępowanie likwidacyjne, a pozostałe są nieaktywne.  

 
Wykres 1 Spółdzielnie socjalne w subregionie kaliskim ze względu na aktywność. N=26 

Powyższy wykres prezentuje rozmieszczenie wszystkich spółdzielni socjalnych subregionu kaliskim 
bez względu na rzeczywistą aktywność gospodarczą. Zauważyć można, że najwięcej spółdzielni 
powstawało na terenie powiatu ostrowskiego. W momencie przeprowadzania badań 
zarejestrowanych jest ich aż osiem, z czego tylko dwie są aktywne. Najwięcej spółdzielni funkcjonuje 
na terenie powiatu jarocińskiego. Najmniejsza ilość znajduje się w powiecie krotoszyńskim, powiecie 
kaliskim i mieście Kalisz. W powiecie ostrzeszowskim nie funkcjonuje żadna spółdzielnia socjalna, a 
jedyna zarejestrowana jest w procesie likwidacji.  

Niemal połowa funkcjonujących spółdzielni socjalnych w subregionie kaliskim ulokowana jest w 
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Ponad połowo spółdzielni socjalnych znajduje się w 
miejscowościach będących siedzibą powiatu, pięć spośród funkcjonujących spółdzielni ulokowana 
jest w innych obszarach, z czego dwie spółdzielnie na wsi. 
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Wykres 1 Spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego ze względu na wielkość miejscowości, w której mają siedzibę. N=12 

Powstanie pierwszej, funkcjonującej do dziś spółdzielni socjalnej przypada na rok 2011. Największe 

ożywienie zaobserwować można w roku 2014, czyli w końcowym okresie realizowanego projektu 

OWES przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Utworzono wtedy cztery, działające do dziś 

spółdzielnie socjalne. Wprowadzona nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2009 roku 

dająca możliwość zakładania spółdzielni socjalnych przez dwie osoby prawne z wyraźnym skutkiem 

wpłynęła na rozwój sektora spółdzielni socjalnych. Przed tym okresem, pomimo prawnej możliwości 

powstawania spółdzielni socjalnych nie powstała żadna, które funkcjonowałaby do dnia dzisiejszego. 

Poza sprzyjającą zmianą ustawodawstwa, istotną rolę odgrywają również Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

 

 
Wykres 2 Spółdzielni socjalne subregionu kaliskiego ze względu na rok powstania. N=12 
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Struktura spółdzielni ze względu na podmioty założycielskie pozwała zauważyć zdecydowaną 

dominację spółdzielni osób prawnych nad spółdzielniami prowadzonymi przez osoby fizyczne. Na 

terenie subregionu kaliskiego istnieje 9 spółdzielni osób prawnych zakładanych przez samorządy, 

instytucje kościelne iorganizacje pozarządowe i trzy spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby 

fizyczne, z czego jedna posiada swoją siedzibę poza subregionem kaliskim.  

 
Wykres 3 Spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego, ze względu na założycieli. N=12 

Procedura zakładania spółdzielni socjalnych, pomimo pojawiających się prawnych udogodnień,  może 

być trudna i wymagać dużej determinacji. Dlatego też większość powstałych spółdzielni socjalnych 

niezależnie od tego czy są zakładane są przez osoby prawne czy osoby fizyczne korzystają ze wsparcia 

instytucji świadczących pomoc w tym zakresie. Wszystkie aktywne spółdzielnie socjalne 

zarejestrowane na terenie subregionu kaliskiego korzystały ze wsparcia innych instytucji przy 

tworzeniu spółdzielni, jedyny podmiot deklarujących samodzielność przy procesie tworzenia 

spółdzielni, siedzibę ma poza subregionem kaliskim.  

Podmiotem najbardziej zaangażowanym w pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych jest Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację im .Królowej Polski Św. Jadwigi. 

Zaangażowany był w tworzenie siedmiu spółdzielni socjalnych. Stosunkowo dużą rolę w tworzeniu 

spółdzielni socjalnych odgrywały również jednostki organizacyjne lokalnych samorządów.  

 
Wykres 4 Podmioty zaangażowane w pomoc w zakładaniu spółdzielni. N=12 
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Rolą wyżej wspomnianych instytucji i podmiotów jest m. in. pomaganie grupom inicjatywnym w 

zakładaniu przedsiębiorstw społecznych. Pomagają one rozwiązywać problemy, z którymi spotykają 

się założyciele i liderzy spółdzielni. Pomimo starań i wykorzystywaniu wielu narzędzi wsparcia nie 

zawsze da się uniknąć wszystkich problemów. Spośród wszystkich spółdzielni socjalnych, dwie 

wspomniały o problemach, które napotykały w trakcie tworzenia spółdzielni. Pierwszy z nich dotyczył 

przekonania radnych samorządu do założenia spółdzielni. Drugi problem dotyczył podobnej kwestii i 

związany był z rezygnacją jednego członka założyciela spółdzielni. Problem został rozwiązany, dzięki 

pomocy OWES, który pomógł znaleźć kolejną organizację zainteresowaną założycielstwem.  

3.2. Działalność komercyjna 

Jednym z elementów zapewniających trwałość funkcjonowania spółdzielni socjalnych jest 

podejmowanie działalności gospodarczej, z której zysk powinien być przeznaczony na cele statutowe. 

W przypadku spółdzielni socjalnych – tak, jak w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych – 

osiągnięcie zysku z działalności gospodarczej jest gwarantem wypłacalności i możliwości 

rozwojowych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dostosowanie charakteru działalności do potrzeb 

rynku i własnych możliwości.  

Najczęstszym charakterem działalności spółdzielni socjalnych jest profil usługowy, tylko jedna 

spółdzielnia socjalna zajmuje się produkcją. Pozostałe świadczą usługi, z czego dwie dodatkowo 

zajmują się handlem.  

 
Wykres 5 Spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego, ze względu na prowadzoną działalność komercyjną. N=11 

Analizując rodzaje świadczonych usług przez spółdzielnie socjalne, zauważyć można ich dużą 

różnorodność. Na tle wszystkich świadczonych usług, dominują dwie branże: catering/gastronomia 

oraz sprzątanie/pielęgnacja zieleni. Ponadto popularna jest działalność spółdzielni socjalnych w 

branży prace remontowe, usługi kurierskie oraz usługi opiekuńcze. Pozostałe branże reprezentowane 

są przez pojedyncze spółdzielnie. Zaznaczyć należy, że profil funkcjonowania spółdzielni socjalnych 

Usługowa; 8 

Usługowo - 
handlowa; 2 

Produkcyjna; 
1 

http://www.jadwiga.org/


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

www.jad           www.jadwiga.org 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

14 / 38Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

zakłada wielobranżowość i mało, która spółdzielnia zajmuje się oferowaniem usług jednego typu. 

Taki styl prowadzenia działalności pozwala zwiększyć rentowność spółdzielni oraz uniknąć problemu 

związanego z sezonowością wykonywanych usług.  

 

Wykres 6 Rodzaje oferowanych usług przez spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego. N=11 

Respondenci zapytani zostali o to, kim są ich klienci. Wśród najczęstszych odbiorców ich usług są 

osoby prywatne, wskazania takiego dokonało 8 osób. Kolejno są to przedsiębiorcy oraz instytucje 

publiczne – po 6 wskazań. W pytaniu tym, zastosowana została możliwość wielokrotności wyboru, 

która dodatkowo pozwoliła ocenić również inny ważny aspekt funkcjonowania spółdzielni. 

Różnorodność odbiorców usług pozwala uniezależnić się od jednego sektora odbiorców. Zagrożenie 

takie jest typowe dla spółdzielni socjalnych osób prawnych, które powstają w celu zaspokojenia 

potrzeb na usługi członków założycieli. Spółdzielnie średnio wskazywały na trzy różne typy 

odbiorców, co minimalizuje zagrożenie tego typu.  
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Wykres 7 Obiorcy usług spółdzielni socjalnych subregionu kaliskiego. N=11 

Respondenci zostali zapytani czy współpracują w sposób ciągły, przez co najmniej 6 miesięcy z jakimś 
klientem/partnerem. Każda z przebadanych spółdzielni odpowiedziała pozytywnie. Połowo 
spółdzielni zadeklarowała, że współpracuje stale z co najmniej pięcioma kontrahentami. Pięć 
spółdzielni socjalnych współpracuje z trzema i mniej, w tym dwie spółdzielnie mają tylko jednego 
takiego partnera.  

 

Wykres 8 Liczba stałych partnerów/odbiorców usług spółdzielni socjalnych subregionu kaliskiego. N=10 
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3.3. Działalność spółdzielni na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz społeczności 

lokalnych 

Osiągany zysk z działalności spółdzielni nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów 

statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 

swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze 

zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Spośród 11 przebadanych spółdzielni, osiem działało na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Wśród prowadzonych działań znajdują się na stepujące formy: 

 
Wykres 9 Rodzaje działań podejmowanych na rzecz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 

podejmowane przez spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego. N=8 

W mniejszym zakresie podejmowane był działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność taką, 

podejmowało sześć spółdzielni socjalnych. Były to: 

 współorganizacja minimaratonu rowerowego, 

 sprzątanie cmentarza żydowskiego, 

 udział w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji miasta, 

 przejęcie zadłużonego lokalu wraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, 

 gotowanie obiadów dla dzieci w szkołach, w tym  finansowanych prze MGOPS-y i GOPS-y, 

 współorganizacja festynu dla mieszkańców pobliskiego osiedla, 
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 współpraca w realizacji projektów organizowanych przez SMGG oraz ze Stowarzyszeniem 

„Akacja”, 

 współorganizacja lokalnych wydarzeń jak pikniki i festyny. 

3.4. Zatrudnienie w spółdzielni 

Struktura zatrudnienia 

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

założeniu spółdzielnie socjalne 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 spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego realizują tę funkcję.  

Łącznie w spółdzielniach zatrudnionych jest 201 osób, z czego 83 to wykluczeni bądź zagrożeni 

wykluczeniem społecznym  (41%). Średnio w jednej spółdzielni socjalnej pracuje 18 osób, z czego 10 

osób w oparciu o umowę o prace. Najpopularniejszą formą stosunku pracy jest umowa o dzieło lub 

zlecenie, w spółdzielniach subregionu kaliskiego pracuje tak 76 osób. Kolejną najliczniejszą formą 

zatrudnienia jest umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnionych w takiej formie jest 70 

osób, z czego 50% stanowią wykluczeni bądź zagrożeni wykluczeniem społecznym. Najmniej 

popularne są staże, pracuje tak tylko 17 osób, w całości są to osoby mające trudność w uzyskaniu 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 

Wykres 11 Zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego ze względu na formę zatrudnienia i udział 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogóle zatrudnienia. N=11 

Stanowiska kierownicze i zarządcze nie są obejmowane przez osoby wykluczone bądź zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Na 15 wskazanych takich stanowisk tylko trzy obejmowane są przez 

osoby reprezentujące wskazaną kategorię. Z pewnością uwarunkowane jest to większą liczbą 

spółdzielni socjalnych osób prawnych w stosunku do spółdzielni osób fizycznych, w których to 
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najczęściej kierowaniem spółdzielni zajmują się osoby wytypowane spośród pracowników organizacji 

współzałożycielskich . 

 
Wykres 12 Udział osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznych w ogóle osób na stanowiskach 

kierowniczych i zarządczych w spółdzielniach subregionu kaliskiego. N=11 

Warto zwrócić również uwagę na rozkład płci pracowników spółdzielni socjalnych. Ponad ¾ osób 

pracujących w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego to kobiety. Ta dysproporcja płci 

spowodowana jest tym, że około 30 % wskazanego zatrudnienia to pracownicy usług opiekuńczych, 

który to zawód reprezentowany jest w zdecydowanej większości przez kobiety. Zatrudnienie to 

odbywa się głównie w oparciu o umowę zlecenie.  Pozostałe formy zatrudnienia prezentują bardziej 

zrównoważony rozkład, jednak przy ciągłej dominacji płci żeńskiej.  

 
Wykres 13 Zatrudnienie w spółdzielnia socjalnych subregionu kaliskiego ze względu na formę zatrudnienia i płeć. N=11 

Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja zatrudnienia ze względu na płeć w przypadku stanowisk 

kierowniczych. Okazuje się, że zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych jest odzwierciedleniem 
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sytuacji na rynku pracy w Polsce, gdzie stanowiska zarządcze i kierownice w większości obejmowane 

są przez mężczyzn. Na 15 stanowisk kierowniczych i zarządczych w spółdzielniach socjalnych tylko 

trzy zajmowane są przez kobiety. 

 
Wykres 14 Udział kobiet w ogóle osób na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w spółdzielniach subregionu 

kaliskiego. N=11 

Zmiany w zatrudnieniu 

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

czyli w 2017 roku oraz planowane na najbliższe miesiące. Łącznie w 2017 roku ze spółdzielni 

socjalnych subregionu kaliskiego odeszło 28 osób. Spośród tych wszystkich pracowników, znane są 

losy zawodowe 10 osób. Siedmiu z nich podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy i były to 

kobiety, jedna osoba podjęła zatrudnienie wspierane/subsydiowane a dwie pozostały nieaktywne 

zawodowo.  

Pięć spółdzielni planuje w najbliższych miesiąc zmiany w zatrudnieniu, w każdym z przypadków są 

one pozytywne i związane są ze wzrostem zatrudnienia w spółdzielni. Zatrudnionych ma być łącznie 9 

osób, z czego 8 będą stanowić kobiety, a 7 spośród nowozatrudnionych będzie wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Wykres 15 Plany zmian w zatrudnieniu w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego. N=11 
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Zmiana Ilu osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych 

społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Wzrost zatrudnienia 9 8 7 

Zwolnienia 0 0 0 

Tabela 2 Planowane zmiany zatrudnienia w najbliższych miesiącach w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego. 
N=10 

Rozwój zawodowy pracowników spółdzielni    

 

Kolejnym badanym aspektem był rozwój zawodowy pracowników, który wskaźnikowany jest poprzez 

uczestnictwo pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Spośród 11 przebadanych 

spółdzielni, pięć z nich zadbało o rozwój zawodowy pracowników. Łącznie było to 35 pracowników. 

Pracowni uczęszczali na szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje w zakresie cateringu, animacji 

zabaw, obsługi maszyn i obsługi terenów zielonych. Pracownicy korzystali również z innych form 

podnoszenia kompetencji zawodowych takich tak: kursy zarządzania, kursy języka niemieckiego, 

finanse w stowarzyszeniach i fundacjach, szkolenie kadr i płac. Pracownicy korzystali również z 

doradztwa zawodowego.  

 
Wykres 106 Uczestnictwo pracowników spółdzielni socjalnych w jakiejkolwiek formie podnoszenia kompetencji 

zawodowych. W 2017 roku. N=11 
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3.5. Finanse spółdzielni 
 

Respondenci zapytani o ocenę sytuacji finansowej spółdzielni w ponad połowie przypadków 

odpowiadali „średnia” – 6 wskazań. Cztery osoby udzieliły odpowiedzi wskazującej na dobrą sytuację 

finansową spółdzielni i tylko jedna osoba odpowiedziała negatywnie.  

 
Wykres 117 Sytuacja finansowa spółdzielni socjalnych subregionu kaliskiego w opinii przedstawicieli spółdzielni. N=11 

Samoocena sytuacji finansowej reprezentowanej spółdzielni może być obciążona subiektywizmem 

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

omawianą kwestię. Spośród jedenastu przebadanych spółdzielni w 2017 roku osiem podjęło działania 

inwestycyjne. Wartość aż pięciu inwestycji, pokrywały w całości bądź części, środki własne 

pochodzące z działalności komercyjnej. Do pozostałych źródeł finansowania inwestycji należą: 

bezzwrotne dotacje ze środków publicznych (5 wskazań), kredyt bankowy (2 wskazania) oraz 

darowizna i środki przeznaczone przez jednostkę nadzorującą – po jednym wskazaniu.  

 

Wykres 128 Inwestycje dokonane w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego w 2017 roku. N=11 
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Wykres 139 Źródła finansowania inwestycji w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego w 2017 roku. N=8 

Respondenci siedmiu spółdzielni socjalnych udzielili odpowiedzi na temat wysokości środków 

przeznaczonych na inwestycje w 2017 roku. Łączna kwota przeznaczona na inwestycję w 

spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego w 2017 to 365 000 zł. Poniższa tabela prezentuje 

szczegółowy rozkład inwestycji w spółdzielniach. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BO 72 000 zł 80 000 zł 6 000 zł 135 000 zł 48 000 zł 4 000 zł 20 000 zł 

Tabela 3 Wysokość środków przeznaczonych na inwestycję w 2017 roku w spółdzielniach socjalnych subregionu 
kaliskiego. 

Osiem spółdzielni socjalnych planuje również inwestycje w najbliższych miesiącach. Cztery spośród 

nich mają sprecyzowane plany odnośnie rodzaju planowanej inwestycji. Będzie to: 

 powiększenie pomieszczeń kuchennych,  

 zakup nieruchomości na kwotę 150 000zł, 

  zakup sprzętu komputerowego, zakup mebli do pomieszczenie socjalnego dla pracowników i 

zakup przyczepy, 

 zmiana lokalu i dostosowanie go lokalu do potrzeb spółdzielni.   

Analiza odpowiedzi dotyczący dokonanych oraz planowanych inwestycji, ich źródeł wskazuje na 

dobrą sytuację finansową w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego. 
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3.6.  Obowiązek lustracyjny 

Każda spółdzielnia raz na trzy lata ma obowiązek poddać się obowiązkowej lustracji. Lustrację 

przeprowadzają właściwe związki rewizyjne. Spółdzielnie, które nie są zrzeszone w związkach 

rewizyjnych zwracają się o przeprowadzenie lustracji do wybranego przez siebie związku rewizyjnego 

lub do Krajowej Rady Spółdzielczej. Organy te wyznaczają lustratora, czyli osobę lub zespół, 

posiadający uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Lustracja polega na 

zbadaniu zgodność funkcjonowania spółdzielni z jej celami statutowymi, przestrzeganie prawa 

spółdzielczego, norm statutowych oraz respektowanie międzynarodowych zasad spółdzielczych. 

Lustracja bada też wypełnianie swoich obowiązków przez organy przedstawicielskie, przestrzeganie 

praw członków oraz efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy nad nim nadzór. 

Wynik badania oraz wyciągnięte podczas niego wnioski mają przyczynić się do lepszego, 

sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 3 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko jedna spółdzielnia przeprowadziła dotychczas lustrację, a 

trzy są w trakcie. W każdej spółdzielni lustracją za lustrację odpowiadał bądź odpowiada Ogólnopolski 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Trzy spółdzielnie pokrywały koszt z własnych środków, 

natomiast jedna spółdzielnia otrzymała na ten cel dotację. 

Odnosząc się do „wieku” badanych spółdzielni, zwrócić należy uwagę, że cztery spółdzielnie nie 

wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku lustracyjnego i powinny wystąpić o jej 

przeprowadzenie.  

 
Wykres 20 Status przeprowadzonej lustracji w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego. N=11 

                                                      
3
 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 24 października 2013 r. poz. 1443) oraz 

Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych z dnia 01.07.2010 r.. 

Tak; 1 

Nie; 7 

W trakcie; 3 
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3.7. Współpraca spółdzielni z otoczeniem  

Spółdzielnie socjalne, jak każdy z podmiotów rynkowych, 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 spółdzielni, którą reprezentują.  

Najczęściej współpraca podejmowana jest z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – 6 wskazań, 

oceniana jest ona w większości jako bardzo ważna. Kolejno najczęściej współpraca podejmowana 

była z innymi podmiotami ekonomii społecznej – 5 wskazań o wysokiej i bardzo wysokiej istotności. 

Cztery osoby wskazały na współpracę z samorządem terytorialnym, w tym trzech respondentów 

oceniło ją na bardzo istotną. 

 

Bardzo 
ważna 

Ważna 
Ani ważna 

ani nieważna 
Nieważna 

Zdecydowanie 
nieważna 

Samorząd terytorialny         3 
 

1 
  Lokalna organizacja pozarządowa         3 2 1 
  Lokalne przedsiębiorstwo         2 1 

   Osoby fizyczne         1 
    Podmiot ekonomii społecznej 3 2 

   Tabela 4 Współpraca z podmiotami otoczenia oraz stopień jej istotności dla funkcjonowania spółdzielni. N=11 

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

lub stowarzyszeniach zrzeszających podobne podmioty. Respondenci zapytani o to czy spółdzielnie 

przynależą do tego typu podmiotów w większości odpowiedzieli negatywnie. Tylko trzy spółdzielnie 

przynależą do sieci, z czego dwie spółdzielnie są członkami dwóch podmiotów tego typu. Podmiotami 

sieciującymi spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego są: Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Socjalnych, OWES - Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, Barka Poznań, Działamy 

Razem. 

 
Wykres 21 Przynależenie do sieci współpracy, izby lub stowarzyszeń spółdzielni socjalnych subregionu kaliskiego. N=11 
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Wszystkie spółdzielnie deklarujące uczestnictwo w izbie, stowarzyszeniu czy podmiocie sieciującym, 

w przeciągu ostatniego roku uczestniczyli w spotkaniach organizowanych dany podmiot. Korzyści, 

jakie wskazywali z uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach, to przede wszystkim: 

 

Korzyści osiągane z członkostwa w podmiocie sieciującym 

Wymiana doświadczeń 

Pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć 

Pomoc prawna 

Pomoc finansowa 

Sieciowanie interesów 

Nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami 
Tabela 5Wskazane korzyści osiągane z członkostwa w podmiocie sieciującym.  

Wśród wskazanych powodów braku uczestnictwa w sieci podmiotów, wskazywano najczęściej brak 

informacji na ten temat – 3 wskazania, brak potrzeby uczestnictwa – 2 wskazania i brak 

funkcjonowania takiej sieci w okolicy.  

3.8. Wsparcie spółdzielni 

Na początku prowadzenia spółdzielni, jak też i w trudniejszych momentach, bardzo ważne dla 

spółdzielni socjalnych jest wsparcie, na jakie może liczyć 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 jest funkcjonowanie tego typu podmiotów. Przedstawiciele spółdzielni socjalnych 

zapytani zostali, czy w 2017 roku otrzymali jakikolwiek rodzaj wsparcia od administracji 

samorządowej. Nieco ponad połowa spółdzielni odpowiedziały pozytywnie – 6 wskazań. 

 

Wykres 22 Wsparcie otrzymane przez spółdzielnie socjalne subregionu kaliskiego od administracji samorządowej w 2017 
roku. N=11 

Formami otrzymanego wsparcia było: wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON – 4 

wskazania, wynajem nieruchomości na preferencyjnych warunkach -  3 wskazania. Gminy i powiaty 
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wspierały również poprzez udostępnienie lokalu, bezzwrotną dotację, wsparcie rzeczowe oraz 

wspierając zatrudnienie z Funduszu Pracy. W pojedynczych przypadkach realizowano wspólnie 

przedsięwzięcia, udzielono pożyczki i dotacji w ramach wsparcia lub powierzenia realizacji zadania 

publicznego.

 
Wykres 23 Rodzaje otrzymanego wsparcia z administracji samorządowej w 2017 roku. N=6 

Respondenci poproszeni zostali również o ocenę dostępności poszczególnych źródeł finansowania. Z 

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

oceniana jest na niskim poziomie. 

  
Bardzo łatwo 
dostępny 

Dostępny 
Średni o 
dostępny 

Mało 
dostępny 

Niedostępny Nie wiem 

Dotacja ze środków 
samorządowych     

1 
 

1 1 3 
 

Dotacja z Funduszy UE  1 2 
 

2 1 
 

Dotacja FIO         1 
 

2 1 
 

1 

Dotacja z Funduszu 
Pracy          

1 2 
 

2 1 

Dotacja PFRON         
 

4 1 
  

1 

Dotacja ze środków 
rządowych                        

2 
 

2 2 

Poręczenie 
 

2 
 

1 1 2 

Kredyt   
 

2 2 1 
 

1 

Gwarancja bankowa 
  

1 2 1 2 

Tabela 2 Ocena dostępności źródeł finansowania. 

0 1 2 3 4

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności w…

Wsparcie zatrudnienia z Funduszu Pracy

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z…

Dotacja w ramach wsparcia lub powierzenia…

Pożyczka, gwarancja lub poręcznie na realizację…

Udostępnienie przez samorząd lokalu, budynku lub…

 Wynajem nieruchomości na preferencyjnych…

Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć

Wsparcie rzeczowe (np. udostępnienie sali,…

2 

2 

4 

1 

1 

2 

3 
 

1 

2 
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Ważnym elementem przeprowadzanej diagnozy było zagadnienie dotyczące wsparcia otrzymanego 

od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2017 rok. Według deklaracji respondentów wsparcie 

otrzymało 7 spółdzielni socjalnych.  

 

Wykres 24 Otrzymane wsparcie od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczne w 2017 roku. N=11 

Każdej spółdzielni, które otrzymało wsparcie od OWES, przyznana została dotacja na utworzenie 

stanowiska pracy i dodatkowe wsparcie pomostowe. Zgodnie z deklaracjami respondentów 6 

spółdzielni skorzystało z przysługującego im doradztwa. Z formy wsparcia, jakimi są staże i szkolenia 

skorzystały dwie spółdzielnie. Tylko jedna spółdzielnia zadeklarowała skorzystanie z mentoringu. 

 

Wykres 145 Formy wsparcia udzielonego spółdzielniom socjalnym przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2017 
roku. N=7 

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

Polski Św. Jadwigi w poszczególnych jej aspektach. Wyniki prezentuje poniższa tabela. 

 

Tak; 7 

Nie; 4 

0
1

2
3

4

5
6

7

Dotacja na
utworzenie
stanowisk

pracy

 Wsparcie
pomostowe

Staże Szkolenie Doradztwo Mentoring

7 7 

2 2 

6 

1 
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Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

Trudno 
powiedzieć 

Życzliwość i kultura 
osobista 
pracowników  

7 
     

Sprawność obsługi 6 1 
    

Nastawienie na 
rozwiązanie 
problemu 

5 2 
    

Dostosowanie usługi 
do potrzeb  

4 3 
    

Profesjonalizm 
pracowników 

7 
     

Ogólna wartość 
merytoryczna usługi 

5 1 1 
   

Tabela 6 Ocena wsparcia udzielanego przez OWES Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. N=7 

Wsparcie oferowane przez OWES Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi oceniane jest dobrze i 
bardzo dobrze. Najwyżej oceniana jest „życzliwość i kultura osobista pracowników” oraz 
„profesjonalizm pracowników”, w każdym przypadku komponenty te uzyskały najwyższą notę. 
Najsłabiej, ale wciąż dobrze ocenione zostało „dostosowanie usługi do potrzeb”, czyli element, na 
który sam OWES ma ograniczone możliwości wpływu.  

E przypadku pojawienia się takiej możliwość, niemal wszystkie spółdzielnie mają zamiar w przyszłym 
roku skorzystać ze wsparcia OWES. Jedna spółdzielnia, która nie planuje skorzystania ze wsparcia 
OWES, argumentuje to brakiem bliższej współpracy i informacji na ten temat.   

 

Wykres 156 Plany dotyczące skorzystania ze wsparcia OWES w przyszłości N=11 

Tak; 10 

Nie; 1 
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W celu dostosowanie oferowanych form wsparcia przez OWES, respondenci zostali zapytani, jakiego 

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

respondenci wskazywali na chęć uczestnictwa w szkoleniach – 6 wskazań. Zakres tematyczny szkoleń, 

który interesowałby respondentów to: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 prowadzenia działalności, 

 marketing, 

 finanse,  

 księgowości, pliki JPK, 

 pozyskiwanie nowych klientów, 

 zarządzanie kadrami, 

 nowe media. 

Pozostałe oczekiwane formy wsparcia to: wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, ogólnie wsparcie finansowe, doradztwo, zapewnienie pomocy przy ochronie danych 

osobowych RODO.  
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4. Podsumowanie badań 

W rejestrze KRS widnieje 26 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych na terenie subregionu 

kaliskiego. Istnieje spora rozbieżność pomiędzy danymi rejestrowanymi dotyczącymi spółdzielni 

socjalnych a stanem faktycznym. Duża część spółdzielni, spośród tych, które widnieją w rejestrze 

spółdzielni socjalnych w rzeczywistości już nie funkcjonuje tzn. rozpoczęły proces likwidacji, bądź się 

do nie przymierzają. W rzeczywistości jednak aktywnych jest ich jedynie 11 oraz funkcjonuje jeden 

oddział spółdzielni socjalnej mającej swoją siedzibę poza subregionem.  

Najwięcej spółdzielni socjalnych istnieje w powiecie ostrowskim, jednakże większość z nich nie jest 

aktywna. Najwięcej aktywnych spółdzielni socjalnych funkcjonuje na terenie powiatu jarocińskiego, i 

zarejestrowane są w samym Jarocinie.   

Rodzaje świadczonych usług przez spółdzielnie socjalne są bardzo zróżnicowane. Dominującymi 

branżami są: catering/gastronomia oraz sprzątanie/pielęgnacja zieleni. Zaznaczyć należy, że 

większość spółdzielni socjalnych zakłada wielobranżowość i mało która spółdzielnia zajmuje się 

oferowaniem usług jednego typu. Taki styl prowadzenia działalności pozwala zwiększyć rentowność 

spółdzielni oraz uniknąć problemu związanego z sezonowością wykonywanych usług.  

Wśród najczęstszych odbiorców usług spółdzielni są osoby prywatne, wskazania takiego dokonało 8 

reprezentantów spółdzielni. Kolejno są to przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne – 6 wskazań. 

Średnio spółdzielnie wskazywały na trzy różne typy odbiorców, dodatkowo połowo spółdzielni 

zadeklarowała, że współpracuje stale, z co najmniej pięcioma kontrahentami.  

Spośród 11 przebadanych spółdzielni osiem spośród nich w 2017 roku działało na rzecz osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, były to przede wszystkim zajęcia 

aktywizujące, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i zatrudniania na umowę o prace. W 

mniejszym zakresie podejmowane był działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność taką 

podejmowało sześć spółdzielni socjalnych. 

Łącznie w spółdzielniach zatrudnionych jest 201 osób, z czego 83 to wykluczeni bądź zagrożeni 

wykluczeniem społecznym  (41%). Średnio w jednej spółdzielni socjalnej pracuje 18 osób, z czego 10 

osób w oparciu o umowę o prace. Najwięcej osób pracuje w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie – 

76 osób. Stanowiska kierownicze i zarządcze w większości nie są obejmowane przez osoby 

wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Na 15 wskazanych stanowisk kierowniczych i 

zarządczych tylko trzy obejmowane są osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Ponad ¾ osób pracujących w spółdzielniach socjalnych subregionu kaliskiego to kobiety. Ta 

dysproporcja płci spowodowana jest tym, że na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie pracuje 76 

osób, z czego ponad 80% to pracownicy usług opiekuńczych, które reprezentowane są w 
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zdecydowanej większości przez kobiety. Pozostałe formy zatrudnienia prezentują bardziej 

zrównoważony rozkład, przy ciągłej dominacji płci żeńskiej.  

Analiza odpowiedzi dotyczący dokonanych oraz planowanych inwestycji i ich źródeł wskazuje na 

stosunkowo dobrą sytuację finansową w spółdzielniach socjalnych. Osiem spośród jedenastu 

przebadanych spółdzielni w 2017 roku dokonało jakiejś inwestycji. Wartość aż pięciu inwestycji 

pokrywały w całości bądź części środki własne pochodzące z działalności komercyjnej. Osiem 

spółdzielni socjalnych planuje również inwestycje w najbliższych miesiącach. 

Tylko jedna spółdzielnia przeprowadziła dotychczas lustrację, a trzy są w trakcie. Odnosząc się do 

„wieku” badanych spółdzielni, należy zwrócić uwagę, że cztery spółdzielnie nie wywiązują się z 

nałożonego na nie obowiązku.   

Spółdzielnie socjalne w 2017 roku otrzymywały wsparcie zarówno od Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej jak i administracji społecznej. Formami otrzymanego wsparcia było: wsparcie zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych z PFRON – 4 wskazania, wynajem nieruchomości na preferencyjnych 

warunkach - 3 wskazania. Administracja wspierała również poprzez udostępnienie lokalu, bezzwrotną 

dotację, wsparcie rzeczowe oraz wspierając zatrudnienie z Funduszu Pracy. W pojedynczych 

przypadkach realizowano wspólnie przedsięwzięcia, udzielono pożyczki i dotacji w ramach wsparcia 

lub powierzenia realizacji zadania publicznego. 

Ważnym elementem przeprowadzanej diagnozy było zagadnienie dotyczące wsparcia otrzymanego 

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

otrzymało 7 spółdzielni socjalnych. W większości dotyczyło ono dotacji na utworzenie miejsca pracy, 

udzielenie wsparcia pomostowego i doradztwa. 

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

rodzaju wsparcie jest im potrzebne i czego oczekują. Najwięcej wskazań dotyczyło szkoleń. Zakres 

tematyczny szkoleń, który interesowałby respondentów to: bezpieczeństwo i higiena pracy, 

prowadzenia działalności, marketing, finanse, księgowości, pliki JPK, pozyskiwanie nowych klientów, 

zarządzanie kadrami, nowe media. Pozostałe formy wsparcia to: wsparcie merytoryczne przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej, ogólnie wsparcie finansowe, doradztwo, zapewnienie 

pomocy przy ochronie danych osobowych RODO.  
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5. Aneks nr. 1 

Kwestionariusz badań 

Podstawowe informacje  

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

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) W którym roku powstała Spółdzielnia? 

……………………… 
3) Kto był założycielem Spółdzielni? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

a) Osoby fizyczne 

b) Jednostki samorządu terytorialnego jakie (np. urząd gminy)?............................................... 

c) Organizacja pozarządowa 

d) Podmioty gospodarcze 

e) Podmioty kościelne, wyznaniowe 

f) Inne, jakie ………………………………… 

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

a) Nie 

b) Tak, jakie? 

i) OWES 

ii) ROPS 

iii) PUP 

iv) Inne……………………………………. 

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

a) Nie 

b) Tak, jakie?........................................................... 

Działalność Spółdzielni 

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

a) Usługowa 

b) Handlowa 

c) Produkcyjna 

7) Jakiego rodzaju usługi /produkty oferuje Spółdzielnia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
8) Kto jest odbiorcą usług Spółdzielni? I kto jest głównym odbiorcą? (zaznaczyć wszystkie podane, wyróżnić 

jedną)  

a) Osoby prywatne 

b) Przedsiębiorcy 

c) Organizacje pozarządowe 

d) Samorząd lokalny 
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e) Inne instytucje publiczne 

f) Inne PES 

g) Inne……………….  

9) Czy Spółdzielnia 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 Spółdzielnia 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 

   

Umowa o dzieło lub zlecenie    

Staż    

Inne    

 

Liczba osób na stanowiskach 
kierowniczych  i zarządczych 

   

12) Ile osób odeszło ze Spółdzielni w 2017? (Jeżeli podmiot funkcjonuje krócej, od momentu utworzenia) 

………………………….. 
13) Czy znana jest ich obecna sytuacja na rynku pracy?  

a) Nie (przejdź do pyt. 14) 

b) Tak. Ile spośród tych osób: 

 
Liczba osób W tym kobiet 

W tym wykluczonych 
społecznie/ zagrożonych 
wykluczeniem społecznie 

Podjęło pracę na „otwartym 
rynku pracy” 

   

Podjęło zatrudnienie 
wspierane/subsydiowane 

   

Rozpoczęło staż     

Uczy się lub studiuje    

Jest nieaktywnych zawodowo    

http://www.jadwiga.org/


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

www.jad           www.jadwiga.org 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

34 / 38Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

14) Czy Spółdzielnia planuje w najbliższych trzech miesiącach zmiany w zatrudnieniu? 

a) Nie 

b) Tak, jakie? 

Zmiana Ilu osób W tym kobiet 
W tym wykluczonych społecznie/ 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznie 

Wzrost zatrudnienia    

Zwolnienie     

15) Czy w 2017 roku Spółdzielnia prowadziła działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym? (Jeżeli podmiot funkcjonuje krócej, od momentu utworzenia) 

a) Tak 

b) Nie, przejdź do pyt 17 

16) Jakie to były działania? 

a) Doradztwo zawodowe   

b) Porady psychologiczne   

c) Zajęcia aktywizujące   

d) Porady prawne / socjalne   

e) Szkolenia zawodowe   

f) Pośrednictwo pracy   

g) Zatrudnienie wspierane   

h) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  

i) Zatrudnienie na umowę o pracę 

j) Inne………………. 

17) Czy w 2017 roku Spółdzielnia prowadziła działania na rzecz społeczności lokalnej? (Jeżeli podmiot 

funkcjonuje krócej, od momentu utworzenia) 

a) Tak  

b) Nie, przejdź do pyt 19 

18) Jakie to były działania? 

…………………………… 

 

Finanse Spółdzielni 

19) Jaka jest sytuacja finansowa Spółdzielni? 

a) Bardzo dobra 

b) Dobra 

c) Średnia 

d) Zła 

e) Bardzo zła 

20) Czy w 2017 roku Spółdzielnia dokonała jakiejś inwestycji ? Jeżeli tak, to z jakich źródeł? 

a) Nie 

b) Tak: 

i) Darowizna 
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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.................................... 

21) Jaką kwotę w 2017 roku Spółdzielnia przeznaczyła na inwestycje? 

………………………………………………….. 
22) Czy Spółdzielnia planuje w najbliższych trzech miesiącach jakąś inwestycję? Jeżeli tak, to jaki jest to rodzaj 

inwestycji i  o jakiej wartości? 

………………………………………… 

Współpraca z otoczeniem 

23) Czy Spółdzielnia otrzymała wsparcie od administracji samorządowej ? Jeżeli tak to jakie? 

a) Nie 

b) Tak, 

i) Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności w spółdzielni socjalnej  

ii) Wsparcie zatrudnienia z Funduszu Pracy  

iii) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON  

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

publicznego   

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

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

vii) Bezprzetargowe przekazanie nieruchomości 

viii)  Wynajem nieruchomości na preferencyjnych warunkach 

ix) Usługi lub doradztwo dla spółdzielni socjalnych  

x) Szkolenia i doradztwo wspierające zakładanie przedsiębiorstw społecznych  

xi) Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć  

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

xiii) Środki finansowe na funkcjonowanie   

xiv) Inne, jakie 

24) Czy w 2017 roku Spółdzielnia współpracowała (np. przy wspólnej realizacji projektu czy wspólnej 

organizacji przedsięwzięcia) z następującymi typami podmiotów? Jak oceniane jest znaczenie tej 

współpracy dla funkcjonowania Spółdzielni? 

 Współpraca Jakie jest znaczenie tej współpracy dla Spółdzielni (odpowiadać 
tylko, gdy zaznaczono Tak w kol. 1) 

 Tak nie Bardzo 
ważne 

ważne Ani 
ważne 
ani 
nieważne 

nieważne Zdecydowanie 
nieważne 

samorząd 
terytorialny         

       

lokalna 
organizacja 
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pozarządowa         

lokalne 
przedsiębiorstwo         

       

osoby fizyczne                

podmiot ekonomii 
społecznej 

       

 
25) Czy Spółdzielnia należy do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia zrzeszających podobne podmioty? 

a) Nie 

b) Tak, do jakich?.................................. przejdź do pyt.27 

26) Dlaczego Spółdzielnia 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;  

e) Inne – jakie?  

Przejdź do pytania 29 
27) A czy  w przeciągu ostatniego roku przedstawiciel Spółdzielni brał udział w spotkaniu takiej sieci, izby lub 

stowarzyszenia?  

a) Tak   

b) Nie   

c) Nie wiem 

28) Jakiego rodzaju korzyści osiąga Spółdzielnia z członkostwa w danej sieci? 

a) …………………………………………………………….. 

29) Czy w Spółdzielni była przeprowadzana obowiązkowa lustracja? 

a) Tak  
b) Nie 
c) Jest w trakcie 

29) Przez jaki podmiot była/jest przeprowadzana lustracja?  

a) Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
b) Krajową Radę Spółdzielczą 
c) Inna organizacja 

30) Z jakich środków Spółdzielnia pokryła koszty lustracji? Czy  Spółdzielnia była zwolniona z obowiązku 

zapłaty, czy uzyskała na ten cel dotacje/refundacje?  

……………………………………………………….. 

Wsparcie dla PES 

 
31) Czy Spółdzielnia otrzymała w zeszłym roku wsparcie od jakiegokolwiek Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej? Jeżeli tak, to od którego? 

c) Nie 

d) Tak, którego?....................................... 

32) Jakiego rodzaju wsparcie to było: 

c) Dotacja na utworzenie stanowisk pracy  
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d)  Wsparcie pomostowe 

e) Staże  

f) Szkolenie  

g) Doradztwo   

h) Mentoring  

i) Inne, jakie?........................................... 

33) 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 

      

 
34) Czy Spółdzielnia planuje korzystanie ze wsparcia OWES w przyszłości? 

c) Tak przejdź do pyt. 36 

d) Nie 

35) Dlaczego nie planują Państwo korzystania z usług takiego podmiotu? 

c) Nie ma już takiej potrzeby  

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

e) OWES został zamknięty  

f) OWES jest za daleko  

g) Inne, jakie?  

36) Czy Spółdzielnia otrzymała w zeszłym roku wsparcie finansowe od innych instytucji (w formie dotacji, 

preferencyjnego kredytu, poręczenia lub gwarancji)?jeżeli tak to z jakich źródeł? 

c) Nie 

d) Tak, z jakich źródeł? 

i) Fundusze UE  

ii)  Dotacja administracji samorządowej  

iii) Kredyt/pożyczka  

iv) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)  
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v) PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  

vi) Fundusz Pracy  

vii) Inne, jakie? 

37) Proszę ocenić dostępność poszczególnych źródeł finansowania dla Państwa Spółdzielni? 

 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 
bankowa 

      

 

38) Jakiego typu wsparcia (np. doradztwa, szkoleń) potrzebowałaby Spółdzielnia ze strony instytucji 

wspierających aby móc lepiej rozwijać swój główny kierunek działalności? 

c) …………………………………… 

39) Czy Spółdzielnia byłaby zainteresowana aplikowaniem o dotacje na rozwój działalności? 

c) Tak 

d) Nie 

40) Czy w 2017 roku któryś z pracowników Spółdzielni uczestniczył w jakiejkolwiek formie podnoszenia 

kompetencji zawodowych (szkoleniach, kursach, warsztatach)? 

c) Nie   

d) Tak, jakich?..................................................... 

41) Ilu było takich pracowników? 

c) ……………………. 
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