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PS – przedsiębiorstwo społeczne 
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RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020  
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ŚCSI - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego  

ŚKESiS – Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej  

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej  

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy 

Wytyczne CT-9 - Wytyczne 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 

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej  

 

 

I. Wprowadzenie  

Działalność i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej określone są 

przez szereg ustaw, rozporządzeń, dokumentów strategicznych, programowych 

i operacyjnych.  

Rozwój ekonomii społecznej w Polsce określał do stycznia 2019 r. Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów 

w dniu 12 sierpnia 2014 r. Przedstawiono w nim kluczowe kierunki interwencji 

publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Zapisane w KPRES 

cele, wynikające z nich działania oraz spodziewane rezultaty zostały 

sformułowane w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej 

przy uwzględnieniu aktualnego kontekstu politycznego, społecznego 

i gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej.  

Wykonując zobowiązanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Rada 

Ministrów uchwałą nr 11 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniła uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Tym samym w miejsce obowiązującego od 12 sierpnia 2014 r. Programu 

wprowadzono dokument pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.  

Działania dotyczące wsparcia i promocji rozwoju podmiotów działających 

w obszarze ekonomii społecznej są zawarte w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+” w Obszarze priorytetowym (A) Nowoczesna 

gospodarka, Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna 

wykorzystująca lokalne rynki i potencjały1. Działania podmiotów ekonomii 

społecznej wpisują się również w część pozostałych priorytetów Strategii.  

                                                           
1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. 
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Główne cele samorządu województwa śląskiego w obszarze ekonomii społecznej  

wyznacza Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

śląskim do roku 2020, przyjęty uchwałą nr 2428/82/V/2015 z dnia 22 grudnia 

2015 r. zawierający oczekiwane efekty oraz odpowiadające im  wskaźniki, 

propozycje realizatorów poszczególnych działań i potencjalne źródła ich 

finansowania. Opisuje także system zarządzania i monitorowania efektów, 

z uwzględnieniem corocznego raportu o stanie sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim. Program jest aktualizacją Wieloletniego regionalnego 

planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz 

rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w  województwie 

śląskim na lata 2012 – 2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 25 

kwietnia 2013 r.  

Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim 

do roku 2020 jako cel główny definiuje „wzmocnienie roli przedsiębiorczości 

społecznej w integracji społeczno-zawodowej oraz dostarczaniu usług 

użyteczności publicznej w regionie”. Jego realizacja odbywa się poprzez 5 celów 

szczegółowych przyporządkowanych do poszczególnych obszarów 

priorytetowych ekonomii społecznej w województwie śląskim wyodrębnionych 

na etapie przygotowywania Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz 

promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim. Cele szczegółowe 

powinny zostać osiągnięte do końca realizacji Programu, tj. do roku 2020. 

W dokumencie wskazano główne kierunki działań, konkretne działania oraz 

oczekiwane rezultaty. 

Finansowanie działań wspierających ekonomię społeczną zostało przewidziane 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla której jako jeden 

z celów szczegółowych określono wzrost liczby i stabilności miejsc pracy 

w sektorze ekonomii społecznej w regionie. Przedsięwzięcia związane z tą 

tematyką realizowano w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej 

w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz 

Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej. Działania związane 

z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym realizowano 

w ramach Poddziałań 9.1.3, 9.1.5 i 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów konkursowych 

OWES na lata 2018-2023 wynosi 104.173.873,96 zł, w tym dla obszaru: 

częstochowskiego 16.894.074,98 zł, bielskiego 14.041.758,90 zł, rybnickiego 

11.145.359,47 zł, centralno-południowego 18.985.654,29 zł, centralno-

wschodniego 22.441.436,54 zł, centralno-zachodniego 20.665.589,78 zł (w tym 
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także OSI 711.513,00 zł), a dofinansowanie projektu koordynacyjnego ROPS to 

kwota 2.160.000,00 zł (na lata 2018-2020). 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS), 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pełni rolę koordynatora ES 

w województwie2. Działania koordynacyjne podejmowane są przede wszystkim 

w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii 

społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii 

społecznej – tryb pozakonkursowy). W strukturze ROPS wyodrębniona jest 

komórka organizacyjna odpowiedzialna ze prowadzenie powyższych działań.  

Działania koordynacyjne realizowane przez ROPS określa dokument Wytyczne 

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. Wymieniono w nim szczegółowo działania ROPS w zakresie sieciowania 

i wymiany informacji, wzmacniania współpracy na rzecz ES, poprawy 

efektywności działania PES, kształtowania warunków do rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie oraz monitoringu działalności instytucji tworzących 

regionalny sektor ES.  

Natomiast Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - jako podmioty 

lub partnerstwa posiadające akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, świadczą pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazany 

w KPRES.  

Działania OWES określa także dokument Standardy Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, w którym określono szczegółowo zakres działania oraz 

wymagania dotyczące OWES, a także standardy: organizacji i zarządzania, 

kadry, oceny i doskonalenia jakości pracy, miejsca świadczenia usług, informacji 

i promocji, etyczne, usług i narzędzi animacji lokalnej OWES oraz ich 

monitorowania.  

Sposób świadczenia usług przez OWES na terenie województwa śląskiego 

reguluje szereg dokumentów, w tym Regulamin Świadczenia Usług OWES, 

zawierający szczegółowe określenie typów przedsięwzięć, na które mogą zostać  

przyznane dotacje, katalogu instrumentów, grupy docelowej projektu, sposobów 

komunikacji i informowania o terminach naborów i rozstrzygnięć, doboru 

ekspertów, kryteriów oceny wniosków o dotacje oraz wymagań odnośnie umów 

o dotacje. Dokument ma charakter ogólny i został wypracowany wspólnie przez 

                                                           
2 Art. 21 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej. 
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pracowników OWES-ów w celu standaryzacji usług w regionie. Dodatkowo każdy 

OWES posiada regulamin szczegółowy, który doprecyzowuje zasady udzielania 

wsparcia na obszarze jego działania. 

OWES realizuje zadania jako operator dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy 

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem 

osób niepełnoletnich; długotrwale bezrobotnych; ubogich pracujących; 

opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii; opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich3. 

Działanie to realizowane jest poprzez tworzenie nowych PS, tworzenie nowych 

miejsc pracy w istniejących PS lub tworzenie nowych miejsc pracy w PES 

(wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w PS). OWES 

prowadzi również działania towarzyszące przyznawaniu dotacji w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy, w tym poprzez realizację usług dotyczących 

podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji 

zawodowych, oferowanie wsparcia pomostowego, zapewnienie osobom 

otrzymującym dotacje usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym4.  

Zgodnie z Wytycznymi, warunkiem wymaganym do uzyskania przez OWES 

dofinansowania w ramach RPO jest posiadanie akredytacji właściwego ministra, 

co możliwe jest w sytuacji, gdy OWES spełnia standardy obowiązujące w ramach 

Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (Standardy OWES).  

Działalność podmiotów systemu wsparcia ES w województwie śląskim - wyniki 

monitoringu za 2018 r.  

W związku z wdrażaniem RPRES, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej prowadzi monitoring założonych w dokumencie efektów. Wyniki 

zamieszczane są corocznie w raporcie opisującym stan sektora ekonomii społecznej 

w regionie. Poszczególne OWES zobowiązane są do składania corocznych 

i śródrocznych raportów z prowadzonych działań.  

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 roku 

prezentujący dane z monitoringu Programu według stanu na koniec 2018 r. 

wskazuje, że w 2018 r. w województwie śląskim działało 6 OWES. Do końca 

lipca/sierpnia 2018 r. w wyniku ich działalności wsparciem objęto 1 399 podmiotów 

ekonomii społecznej i utworzono 651 miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych (wg stanu na 31.07./31.08.2018 r.). W kolejnym okresie finansowania 

                                                           
3 Wytyczne 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. 
4 Tamże. 
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przewiduje się, że wsparciem zostanie objętych co najmniej 1 399 podmiotów 

ekonomii społecznej i powstanie 1 596 miejsc pracy.  

W celu ułatwienia dostępu do świadczonych przez OWES usług, funkcjonuje podział 

województwa na 6 obszarów: częstochowski (północny), rybnicki (zachodni), bielski 

(południowy), centralno-wschodni, centralno-zachodni, centralno-południowy. 

Rysunek 1. Obszary działania OWES w województwie śląskim 

 
Źródło: Opracowanie własne ROPS  

W latach 2015-2018 dynamicznie rozwijała się infrastruktura wsparcia ES w regionie. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) objęły pomocą 2 854 osoby 

zagrożone ubóstwem i wsparły utworzenie 905 miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych5.  

W sferze ekonomii społecznej funkcjonowały 142 podmioty reintegracyjne, w tym: 27 

Centrów Integracji Społecznej, 44 Kluby Integracji Społecznej, 14 Zakładów 

Aktywności Zawodowej, 57 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Aktywnie działało 

szacunkowo 158 spółdzielni socjalnych6. Wg stanu na 2016 r. w regionie aktywnie 

działało około 9,4 tys. organizacji obywatelskich i 8,2 tys. rejestrowych organizacji 

non-profit.  

W ramach realizacji RPRES na bieżąco prowadzone były także działania w zakresie: 

diagnozy/aktualizacji danych na temat stanu ekonomii społecznej, stałego 

monitoringu rozwoju sektora ekonomii społecznej przez instytucje wsparcia, ze 

                                                           
5 Tamże. 
6 Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 roku, ROPS 2019. 
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szczególnym uwzględnieniem danych w zakresie ogólnej sytuacji przedsiębiorczości 

społecznej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej, wymiany doświadczeń pomiędzy 

OWES, ROPS, Śląską Radą Podmiotów Reintegracyjnych, podnoszenia 

świadomości społecznej pracowników samorządowych, diagnozy/aktualizacji 

danych/monitorowania potrzeb odnoszących się do współpracy lokalnych PES 

z gminą/powiatem, wskazywania kierunków rozwoju ekonomii społecznej 

w dokumentach strategicznych, realizacji zadań publicznych z obszaru aktywnej 

integracji grup wykluczonych i rozwoju wspólnot lokalnych poprzez stosowanie 

instrumentów z obszaru ekonomii społecznej m.in. zlecania podmiotom ekonomii 

społecznej usług użyteczności publicznej, zakładania PES, w szczególności 

spółdzielni socjalnych i spółek z o.o. działających w celach społecznych (tzw. spółek 

non-profit), Centrów i Klubów Integracji Społecznej, a także wsparcia finansowego 

i pozafinansowego PES. 

 

II. Streszczenie  

Niniejszy raport jest wynikiem przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, której celem 

była ocena wpływu wsparcia OWES i ROPS świadczonego w okresie 

od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., w szczególności realizowanego w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 9v (Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej 

w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia) na trwałość i jakość tworzonych miejsc 

pracy oraz integrację społeczno-zawodową odbiorców wsparcia, jak również 

komplementarności działań OWES z innymi podmiotami koordynującymi regionalny 

sektor ES, w tym ROPS. Założeniem badania było dostarczenie informacji 

niezbędnych do koordynacji działań na rzecz ES w województwie śląskim, 

m.in. w zakresie kształtowania regionalnej polityki ekonomii społecznej, wyznaczania 

jej nowych kierunków rozwoju/działania i sieciowania OWES, a także analiza 

skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności, trwałości i jakości wsparcia 

oferowanego przez OWES.  

OWES oferują szeroki katalog form wsparcia, obejmujący: działania animacyjne 

skierowane do lokalnej społeczności, ale także jednostek samorządu terytorialnego 

i przedstawicieli lokalnego biznesu, usługi szkoleniowe, usługi doradcze, w tym 

również doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe), 

wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie pomostowe, 

ale także wsparcie infrastrukturalne dla PES. Podejmują również działania 

informacyjno-promocyjne ukierunkowane na szerzenie idei ekonomii społecznej, 

w tym uwrażliwianie na te zagadnienia przedstawicieli lokalnych władz 

i przedsiębiorców.  

Swoje działania kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji, tj. zagrożonych bądź wykluczonych społecznie, a celem działalności OWES 

jest ich aktywizacja społeczna i zawodowa, m.in. poprzez wspieranie w tworzeniu 
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PES, bądź tworzeniu nowych miejsc pracy w istniejących już PES i PS. Działania 

OWES kierowane są także do samych PES i PS oraz przedstawicieli JST i biznesu.  

Formy wsparcia oferowane przez OWES są wysoko oceniane przez osoby 

i podmioty z nich korzystające (przedstawicieli PES i PS). Ich ocena w każdym 

aspekcie wynosi powyżej 4 punktów w 5-punktowej skali. Tak wysokie noty świadczą 

zarówno o trafności, jaki i użyteczności i skuteczności podejmowanych przez OWES 

działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego.  

Podejmowane przez OWES działania na rzecz PES i PS oceniane są jako wyjątkowo 

trafne i dopasowane do ich potrzeb. Wynika to w dużej mierze z doświadczenia 

podmiotów realizujących zadania OWES, ale także przeprowadzanych analiz 

potrzeb, które choć w większości przyjmują nieustandaryzowaną postać rozmów, 

pozwalają na wnikliwe rozpoznanie potrzeb podmiotów ekonomii społecznej.  

W okresie objętym badaniem, tj. od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. na terenie 

województwa śląskiego utworzono 85 przedsiębiorstw społecznych, w tym: 

30 fundacji, 16 spółdzielni socjalnych, 32 spółki non-profit i 7 stowarzyszeń. 

Przedsiębiorstwa te stanowiły 78,7% spośród funkcjonujących na terenie 

województwa śląskiego PS znajdujących się w bazie zweryfikowanych PS 

prowadzonej przez MRPiPS wg stanu na koniec sierpnia 2019 r.  

Odsetek PES i PS, w których zostały utworzone nowe miejsca pracy 

w analizowanym okresie wyniósł jedynie 13%. Na koniec października 2019 r. 

stopień realizacji wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych wyniósł 31,2%.  

OWES-y zakładają w swoich planach realizacyjnych do 2023 współpracę z innymi 

interesariuszami, mi.in. w zakresie pozyskiwania pracowników do PS spośród osób 

korzystających ze wsparcia CIS, KIS, WTZ i ZAZ, ale również działań animacyjnych 

(w głównej mierze angażujących przedstawicieli społeczności lokalnych, JST, w tym 

OPS, PUP, ale także lokalnych przedsiębiorców). Współpraca z JST ukierunkowana 

jest również na szerzenie wśród ich przedstawicieli idei ekonomii społecznej 

i ukierunkowanie JST na korzystanie z potencjału PES i PS. Szczególną uwagę 

warto zwrócić na dwa OWES-y (JOWES i OWES obszaru bielskiego), które swoje 

działania wpisują w strategie działań Lokalnych Grup Działania i zakładają 

nawiązanie współpracy w celu wspierania lokalnej społeczności.  

Zakres współpracy pomiędzy OWES i JST, jak pokazują wyniki niniejszego badania, 

nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Przedstawiciele JST oceniają działania 

i formy wsparcia realizowane przez OWES-y na średnim lub dobrym poziomie. 

Najbardziej niepokojący jest fakt, że część przedstawicieli JST nie posiada 

wystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania OWES-ów. Swoją niewiedzę 

i nieświadomość istnienia, bądź zakresu zadań realizowanych przez OWES-y 

przedstawiciele JST tłumaczą brakiem potrzeby nawiązywania współpracy z tymi 

instytucjami, bądź brakiem inicjatywy ze strony OWES-u. Współpraca 
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i wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań na rzecz lokalnej społeczności, 

zwłaszcza osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie jest kwestią, która wciąż 

wymaga pracy.  

Najczęściej podejmowanymi przez JST działaniami na rzecz wsparcia ekonomii 

społecznej jest włączenie problematyki ekonomii społecznej do dokumentów 

strategicznych gminy i powiatu oraz stosowanie klauzul społecznych 

w zamówieniach publicznych. Jednak na stosowanie tych rozwiązań wskazuje 

niewiele ponad 40% przedstawicieli JST.  

Jakość świadczonych przez OWES-y usług jest bardzo wysoko oceniana przez ich 

odbiorców i to w każdym aspekcie – zarówno form oferowanego wsparcia, jego 

realizacji, jak i samej obsługi interesantów przez pracowników OWES-ów. Nieco niżej 

jakość świadczonych przez OWES-y usług oceniali przedstawiciele JST, ale należy 

podkreślić, że znaczący odsetek tej grupy badawczej wskazywał na brak wiedzy 

w tym zakresie, wynikający z braku doświadczenia we współpracy z OWES. Niemniej 

należy stwierdzić, że usługi świadczone przez OWES-y cechuje wysoka jakość 

i dopasowanie do potrzeb ich odbiorców. O wysokiej jakości wsparcia świadczonego 

przez OWES-y najlepiej świadczy fakt, że zdecydowana większość (96,7%) PES 

i PS wyraża zainteresowanie ponownym aplikowaniem o wsparcie. 

ROPS oraz OWES-y podejmują stałą (comiesięczną lub częstszą) oraz 

wielopoziomową współpracę. Współpraca między ROPS-em a OWES-ami wynika 

przede wszystkim z Wytycznych CT-9 oraz Planu i zasad współpracy Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z Ośrodkami Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, które wyznaczają ramy współpracy między tymi podmiotami. 

Ponadto, bieżąca współpraca wynika z realizowanego przez ROPS projektu 

skierowanego na koordynację sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, 

którego jednym z założeń jest utrzymywanie stałej współpracy z OWES-ami. 

Wszystkie OWES-y pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę z ROPS-em; 

szczególnie podkreślając wartość comiesięcznych spotkań sieciujących, a także 

stale utrzymywany kontakt. Utrzymanie stałego, niezakłóconego kontaktu 

i współpracy z ROPS-em, jest w opinii większości OWES-ów zadaniem kluczowym, 

pozwala bowiem na bieżącą wymianę niezbędnych informacji, w tym także na temat 

organizowanych konkursów, ewaluacji czy innych wydarzeń. 

 

III. Metodologia badania  

Cel badania 

Celem badania była ocena wpływu wsparcia OWES i ROPS świadczonego 

w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., w szczególności realizowanego 

w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v (Wspieranie przedsiębiorczości 

społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia)  
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na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy oraz integrację społeczno-

zawodową odbiorców wsparcia, jak również komplementarność działań OWES 

z innymi podmiotami koordynującymi regionalny sektor ES, w tym ROPS, a także 

dostarczenie instytucjom regionalnym informacji niezbędnych do koordynacji działań 

na rzecz ES, w tym szczególnie wiedzy na temat: 

 jakości usług świadczonych przez poszczególne OWES i ich trafności 

oraz użyteczności z punktu widzenia klientów OWES, 

 skuteczności usług OWES, w tym wpływu działań OWES na powstawanie 

nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS), ich trwałości 

i jakości, a także na kondycję samych przedsiębiorstw społecznych i PES, 

 trwałości i efektywności działań OWES, 

 wpływu podejmowanych działań OWES na zmianę sytuacji odbiorców 

wsparcia, 

 porównania sposobów działania poszczególnych OWES, 

 identyfikacji czynników wpływających na osiągane efekty, w tym również 

rozwiązań na poziomie systemu wsparcia (np. sposobu finansowania usług, 

systemu wskaźników), 

 efektywności kosztowej wsparcia oferowanego przez OWES w relacji 

do osiąganych efektów i identyfikacji czynników wpływających 

na zróżnicowanie kosztów jednostkowych,  

 komplementarności działań ROPS i OWES. 

Zakres podmiotowy 

 OWES-y z terenu województwa śląskiego, które uzyskały akredytację 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym: 

o Sieć OWES, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów z RPO 

WSL, tj.:  

 OWES obszaru bielskiego z siedzibą w Bielsku-Białej,  

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego 

z siedzibą w Rybniku,  

 OWES SWR z siedzibą w Katowicach,  

 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 

z siedzibą w Tychach (ROWES),  

 Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 

z siedzibą w Częstochowie (JOWES),  

 OWES subregionu Centralno-Wschodniego z siedzibą w Sosnowcu; 

o OWES Centralno-Wschodni, którego liderem jest Stowarzyszenie 

Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z siedzibą w Katowicach; 

o Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej, którego liderem jest 

Spółdzielnia Socjalna PIAST z siedzibą w Gliwicach.  

W przypadku dwóch ostatnich OWES-ów, które nie uzyskały dofinansowania z RPO 

WSL ewaluacja objęła jedynie same Ośrodki, w tym ich pracowników. W tym 
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przypadku badaniu nie byli poddani klienci indywidualni i instytucjonalni powyższych 

instytucji.  

 Klienci OWES: 

o indywidualni: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym według ustawy 

o zatrudnieniu socjalnym i Wytycznych CT-9, środowiska lokalne, grupy 

inicjatywne, 

o instytucjonalni: PES, w tym przedsiębiorstwa społeczne, podmioty 

reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej) i jednostki 

samorządu terytorialnego, 

 ROPS, 

 IZ RPO WSL. 

Zakres przedmiotowy 
Ewaluacja obejmowała działania na rzecz wsparcia rozwoju ekonomii społecznej 

w województwie śląskim, w tym: 

 działania prowadzone przez akredytowane OWES-y świadczące usługi 

wsparcia ES, w szczególności w zakresie projektów OWES realizowanych 

w ramach RPO WSL, 

 inne regionalne działania związane z rozwojem ES prowadzone przez 

Samorząd Województwa Śląskiego i jego jednostki organizacyjne, 

w szczególności ROPS w ramach projektu pozakonkursowego „Współpraca 

się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie 

śląskim”. 

Zakres terytorialny: 

Obszar województwa śląskiego - analiza wyników badań uwzględniła 6 obszarów, 

które zasięgiem wsparcia obejmują poszczególne OWES-y. 

Tabela 1. Zakres terytorialny badania 

Nazwa obszaru Powiat 

Obszar południowy (bielski)  bielski 

 cieszyński 

 żywiecki 

 m. Bielsko-Biała 

Obszar zachodni (rybnicki)  raciborski 

 rybnicki 

 wodzisławski 

 m. Jastrzębie Zdrój 

 m. Rybnik 

 m. Żory 
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Obszar centralno-zachodni  lubliniecki 

 tarnogórski 

 m. Bytom 

 m. Katowice 

 m. Piekary Śląskie 

 m. Ruda Śląska 

Obszar centralno-południowy  bieruńsko-lędziński 

 gliwicki 

 mikołowski 

 pszczyński 

 m. Gliwice 

 m. Jaworzno 

 m. Mysłowice 

 m. Tychy 

 m. Zabrze 

Obszar północny 

(częstochowski) 

 częstochowski 

 kłobucki 

 myszkowski 

 m. Częstochowa 

Obszar centralno-wschodni  będziński 

 zawierciański 

 m. Chorzów 

 m. Dąbrowa Górnicza 

 m. Siemianowice Śląskie 

 m. Sosnowiec 

 m. Świętochłowice 

Analiza danych  
W ramach badania została zastosowana triangulacja metodologiczna. Wykorzystano 

trzy techniki badań: analiza desk research, badanie ilościowe oraz badanie 

jakościowe. Rozwiązanie takie zwiększa jakość zebranych danych oraz umożliwia 

pogłębienie badanych tematów. Efektem badań ilościowych są częstości, rozkłady 

brzegowe badanych jednostek. Natomiast efektem badania jakościowego 

są transkrypcje zakodowane tematycznie. Zastosowanie pierwotnych technik badań 

zostało uzupełnione analizą danych zastanych. 

Kryteria ewaluacyjne 
W pytaniach badawczych uwzględniono następujące kryteria ewaluacyjne: 

 trafność – stopień dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb 

beneficjentów. Trafność należy rozumieć również jako identyfikację potrzeb, 

które nie zostały dotychczas zaspokojone w tym obszarze i powinny być 

przedmiotem dalszego wsparcia z EFS, 

 skuteczność – stopień osiągnięcia zakładanych celów, efektów i rezultatów 

(np. poziom realizacji wskaźników i założeń dla m.in. projektów RPO WSL, 
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planów działań OWES sformułowanych na potrzeby akredytacji 

oraz Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

śląskim do roku 2020), 

 efektywność – stosunek nakładów finansowych poniesionych na wsparcie 

beneficjentów do uzyskanych efektów, 

 trwałość – stopień, w jakim zaplanowane uprzednio, pozytywne efekty 

wsparcia oraz ich oddziaływanie są widoczne po zakończeniu ich realizacji 

(np. ustaniu wsparcia OWES), 

 użyteczność – stopień rzeczywistej przydatności udzielanego wsparcia 

do zakładanych efektów wsparcia,  

 jakość – stopień utrzymania określonych standardów wsparcia oraz ich 

zgodność z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Opis metodologii badania 
Badanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym. 

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze zastosowano 

następujące techniki badawcze:  

 analiza danych zastanych (desk research), 

 warsztat z przedstawicielami OWES w celu odtworzenia teorii programu, 

 indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi 

interesariuszami na poziomie regionalnym np. przedstawicielami ROPS, 

OWES, IZ RPO WSL, 

 indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami JST 

(pełnomocnicy ds. NGO), PUP, OPS i in., 

 badanie tajemniczego klienta (Mystery Client) w każdym z 8 OWES, 

 wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami PES i PS będącymi klientami 

OWES, 

 ankieta internetowa (CAWI) wśród przedstawicieli JST, PES, PS, 

 wywiad grupowy (FGI) z kadrą i pracownikami PES i PS będącymi odbiorcami 

wsparcia, 

 analiza porównawcza działalności poszczególnych OWES, 

 warsztaty rekomendacyjne odrębnie dla przedstawicieli ROPS, IZ, RKRES 

i przedstawicieli wszystkich 8 OWES. 

Została ponadto przeprowadzona analiza SWOT, której celem było zdefiniowanie 

mocnych i słabych stron systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie 

śląskim, leżących w samej jego konstrukcji, a także szans i zagrożeń w otoczeniu 

sektora ES, mających wpływ na działania podejmowane przez instytucje wsparcia 

ES.  
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Tabela 2. Zastosowane metody i techniki badawcze  

Metoda lub technika 
badawcza 

Liczebność i sposób 
doboru próby 

Grupa docelowa Pozostałe parametry 
techniczne 

Analiza danych 
zastanych  

Nie dotyczy Nie dotyczy Programy regionalne 
opisujące i wpływające 
na gospodarkę 
regionu, dane 
statystyczne, dostępne 
opracowania, 
dokumenty projektowe 
i ewaluacyjno-
monitoringowe 
poszczególnych 
OWES.  

Warsztat 
z przedstawicielami 
OWES 

N=1 warsztat 
z udziałem 8 
respondentów  

Przedstawiciele 
OWES-ów 

Cel: wprowadzenie do 
teorii programu. 

Indywidualne 
bezpośrednie wywiady 
pogłębione (IDI) 
z kluczowymi 
interesariuszami na 
poziomie regionalnym 

N=12 wywiadów 
Dobór próby miał 
charakter celowy 
i obejmował kluczowe 
dla funkcjonowania 
ekonomii społecznej na 
terenie województwa 
instytucje. 

Przedstawiciele ROPS, 
WUP, IZ oraz 
wszystkich 8 OWES-
ów funkcjonujących na 
terenie woj. śląskiego  

Wywiady zostały 
zarejestrowane 
w formie audio, 
a nagranie przekazano 
do transkrypcji.  

Indywidualne 
bezpośrednie wywiady 
pogłębione (IDI) 
z przedstawicielami 
JST 

N=18 wywiadów  
Celowy dobór próby 
z zachowaniem 
podziału terytorialnego 
przy zachowaniu 
stopnia realizacji 3 
wywiadów w ramach 
każdego subregionu 
woj. śląskiego.  

Przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich 
jednostek 
organizacyjnych 

Wywiady zostały 
zarejestrowane 
w formie audio, 
a nagranie przekazano 
do transkrypcji. 

Badanie tajemniczego 
klienta (Mystery Client) 

Metoda posłużyła 
weryfikacji jakości 
obsługi klienta w 
przypadku pierwszego 
kontaktu i świadczenia 
ogólnej informacji na 
temat ścieżki wsparcia. 
W każdym OWES 
zrealizowane zostały 
po 2 kontakty: 
1 bezpośredni i 1 
telefoniczny. Łącznie 
przeprowadzono N=16 
kontaktów.  

Przedstawiciele 
OWES-ów, 
obsługujący klientów 
bezpośrednio 
i telefonicznie 

Badanie zrealizowano 
według ściśle 
opracowanej procedury 
(np. scenariusza 
rozmowy), a wyniki 
zostały zapisane na 
specjalnym arkuszu. 

Wywiady telefoniczne 
(CATI) 
z przedstawicielami 
PES i PS 

N=60  
Dobór próby:  
po 10 podmiotów 
będących klientami 6 
OWES w podziale na 
poszczególne 
subregiony woj. 
śląskiego.  

Przedstawiciele PES 
oraz PS będący 
klientami OWES-ów 

Badanie typu B2B, 
kwestionariusz 
z przewagą pytań 
zamkniętych.  
 



 
 

Strona | 17  
 

Ankieta internetowa 
(CAWI) 

Zrealizowano badanie 
w dwóch grupach 
badawczych: 
N=100 ankiet 
z przedstawicielami 
JST oraz N=100 ankiet 
z przedstawicielami 
PES i PS (w tym 50 
ankiet 
z przedstawicielami 
PES i 50 ankiet 
z przedstawicielami 
PS).  

Przedstawiciele PES 
oraz PS z woj. 
śląskiego oraz 
przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich 
jednostek 
organizacyjnych 

Kwestionariusz 
z przewagą pytań 
zamkniętych. 

Wywiad grupowy (FGI) 
z kadrą i pracownikami 
PES i PS 

Zrealizowano N=1 
wywiad grupowy przy 
udziale 10 
przedstawicieli PES 
i PS.  

Kadra i pracownicy 
PES i PS  

Czas trwania wywiadu: 
90 minut. 
Wywiad został 
zarejestrowany 
w formie audio, 
a nagranie przekazano 
do transkrypcji. 

Analiza porównawcza 
działalności 
poszczególnych 
OWES 

Nie dotyczy Nie dotyczy  Analiza w oparciu 
o dokumenty 
projektowe oraz 
ewaluacyjne 
i monitoringowe 
poszczególnych 
OWES, a także wyniki 
badań pierwotnych 
przeprowadzonych 
wśród OWES 
i pozostałych grup 
badawczych (JST, 
PES, PS).  

Warsztaty 
rekomendacyjne 

Na końcowym etapie 
realizacji projektu 
przeprowadzone 
zostały 2 warsztaty, 
których celem było 
wypracowanie 
rekomendacji 
z badania: pierwszy  
przy udziale 6 
przedstawicieli OWES, 
drugi  przy udziale 6 
osób reprezentujących: 
IZ (2 osoby), WUP, 
ROPS (2 osoby) 
i RKRES.  

W pierwszym 
warsztacie udział wzięli 
przedstawiciele 
OWES-ów woj. 
śląskiego. W drugim 
przedstawiciele IZ, 
ROPS, WUP, 
Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej.  

Wywiady zostały 
zarejestrowane 
w formie audio. 

Źródło: opracowanie własne ASM  

Dobór próby  

W ramach przedmiotowego badania zostało przeprowadzonych 60 wywiadów CATI, 

po dziesięć na każdy OWES. Próba badawcza obejmowała przedstawicieli PES oraz 

PS będącymi klientami OWES.  
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Tabela 3. Podział próby pod względem obszarów działalności OWES 

Obszar Nazwa Lider Klienci 
(N) 

Częstochowski 
(północny) 

Jurajski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  
2018-2023 

Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie Spółka Akcyjna 

N=10 

Rybnicki 
(zachodni) 

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
Obszaru Rybnickiego 

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych 

N=10 

Bielski 
(południowy) 

OWES obszaru bielskiego Stowarzyszenie „Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości” 

N=10 

Centralno-
wschodni 

OWES subregionu 
Centralno-Wschodniego 

Fundacja Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia 

N=10 

Centralno-
zachodni 

OWES SWR Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej 

N=10 

Centralno-
południowy 

Regionalny Ośrodek 
Wspierania Ekonomii 
Społecznej 2.0 

Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 
 

N=10 

Suma N=60 

W ramach przedmiotowego badania zostało przeprowadzonych 12 wywiadów IDI 

z kluczowymi interesariuszami na poziomie regionalnym. Poniższa tabela 

przedstawia rozkład próby.  

Tabela 4. Podział próby według instytucji 

Nazwa Próba 
(N) 

Przedstawiciel ROPS N=1 

Przedstawiciel OWES N=8 

Przedstawiciel IZ N=2 

Przedstawiciel WUP N=1 

Razem  N=12 

W ramach przedmiotowego badania zostało przeprowadzonych także 18 wywiadów 

IDI z przedstawicielami JST. Poniższa tabela przedstawia rozkład próby.  

Tabela 5. Podział próby pod względem obszarów działalności OWES 

Obszar Nazwa Próba (N) 

Częstochowski 

(północny) 

Przedstawiciel JST  N=3 

Rybnicki 

(zachodni) 

Przedstawiciel JST  N=3 

Bielski 

(południowy) 

Przedstawiciel JST  N=3 

Centralno-wschodni Przedstawiciel JST  N=3 

Centralno-zachodni Przedstawiciel JST  N=3 

Centralno-południowy Przedstawiciel JST  N=3 

 Razem  N=18 

W ramach badania zostało zrealizowanych również 267 wywiadów CAWI 

z przedstawicielami JST, PES, PS.  
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Tabela 6. Próba dla badania CAWI wśród JST, PES, PS 

Nazwa Próba (N) 

Przedstawiciel JST z 6 obszarów N=107 

Przedstawiciel PES z 6 obszarów N=51  

Przedstawiciel PS z 6 obszarów N=109 

Razem  N=267 

Zrealizowano również badanie Mystery Client w 8 OWES. W każdym z nich 

przeprowadzono dwie ukryte obserwacje tego typu.  

Przeprowadzono również jakościowe badanie grupowe FGI (Focus Group Interview) 

czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy. W wywiadzie, który odbył się 02.02.2020 r. 

w Katowicach udział wzięło 10 przedstawicieli kadry i pracowników PES i PS 

będących odbiorcami wsparcia. 

Ponadto w ramach badania przeprowadzono warsztat z udziałem 8 przedstawicieli 

OWES, który odbył się 30.01.2020 r. w Katowicach. Celem warsztatu było dokonanie 

analizy teorii programu, w tym jego szczegółowe odtworzenie.  

Badania kończyły dwa warsztaty rekomendacyjne, które odbyły się 25.02.2020 r. 

w Katowicach. W jednym udział wzięło 6 przedstawicieli OWES, a w drugim 6 osób, 

wśród których byli przedstawiciele IZ (2 osoby), ROPS (2 osoby), WUP 

i Regionalnego Komitetu Rozwoju ES. Celem spotkań była dyskusja na temat 

wniosków i rekomendacji z badania.  

Teoria programu  

Logika interwencji publicznej w zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w regionie została odtworzona przede wszystkim na podstawie analizy 

danych zastanych (desk research), zwłaszcza odpowiednich dokumentów 

strategicznych i programowych. Teoria programu była również przedmiotem jednego 

z warsztatów, przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli OWES. Podczas 

spotkania omówiony został m.in. schemat organizacyjny systemu wsparcia ekonomii 

społecznej, jak również relacje między poszczególnymi aktorami społecznymi, 

zaangażowanymi w jego wdrażanie. 
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Schemat 1. Instytucjonalny schemat systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim  

Zarządzanie systemem: samorząd województwa śląskiego  

 

 

 

 

Działalność operacyjna: świadczenie usług w sześciu subregionach:  

OWES  

 Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego 

 OWES obszaru bielskiego 

 OWES subregionu Centralno-Wschodniego 

 OWES SWR 

 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 

 

Pozostali interesariusze:  

 

 

 

Odbiorcy systemu wsparcia: 

 

 

 

 

 Źródło: opracowanie własne ASM  

 

 

 

 

  

   
 

   

 

 

ROPS: cele, 

koordynacja, 

sieciowanie, promocja, 

monitoring itp.  

IZ RPO WSL: 

zarządzanie 

instrumentami 

finansowymi  

RKRES: 

konsultacje, 

opiniowanie, 

doradzanie  

 

Pozostałe 

źródła/formy 

wsparcia: 

PFRON, PUP, 

fundusze 

pożyczkowe  

Uczelnie 

wyższe  NGO  JST  Biznes  

Społeczności, 

lokalni liderzy, 

grupy 

nieformalne  

Osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym  

PES/PS  
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Najważniejszym dokumentem regulującym politykę wsparcia ekonomii społecznej 

w województwie śląskim jest Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w województwie śląskim do 2020 r. Opracowany on został na podstawie 

Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 

otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020 oraz Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Założeniem Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

śląskim do 2020 r. jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w integracji 

społeczno-zawodowej oraz dostarczaniu usług użyteczności publicznej w regionie.  

RPRES został silnie powiązany z innymi obowiązującymi w okresie jego 

opracowywania dokumentami regionalnymi, istotnymi z punktu widzenia rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie śląskim: 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, 

 Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 2020, 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
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Schemat 2. Szczegółowa struktura Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa śląskiego  

 

 

Cel główny

Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w integracji społeczno-zawodowej oraz dostarczaniu usług użyteczności publicznej 
w regionie

Priorytet I

Wzmocnienie 
polityki ekonomii 

społecznej w 
działaniach 

realizowanych na 
poziomie 

województwa

Cel szczegółowy 1

Włączenie polityki ekonomii 
społecznej do głównego 
nurtu polityki społecznej 
województwa śląskiego

Włączenie 
ekonomii 

społecznej 
do 

dokumentó
w 

strategiczn
ych 

województ
wa 

śląskiego

Przyjęcie i 
realizacja 
regionalne

go 
programu 
rozwoju 
ekonomii 

społecznej

Diagnozow
anie 

sektora 
ekonomii 

społecznej 
w regionie

Priorytet II

Integracja i reintegracja społeczna oraz 
zawodowa

Cel szczegółowy 2:

Zwiększenie udziału 
podmiotów ekonomii 

społecznej w procesie 
integracji i reintegracji 

społecznej oraz 
zawodowej osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym

Wsparcie 
osób 

wykluczon
ych i 

zagrożony
ch 

wykluczeni
em 

społeczny
m poprzez 

rozwój 
przedsiębi
orczości 

społecznej

Priorytet III

Współpraca sektora ekonomii 
społecznej z otoczeniem 

instytucjonalnym i 
pozainstytucjonalnym, w tym 
ze środowiskiem biznesu na 

rzecz rozwoju lokalnego

Cel szczegółowy 3:

Rozwój międzysektorowej współpracy 
podmiotów ekonomii społecznej

Rozbudow
a systemu 
wsparcia 
ekonomii 

społecznej 
na 

poziomie 
regionalny

m

Rozwój 
działalnośc
i rynkowej 

przez 
przedsiębi

orstwa 
społeczne

Wsparcie 
działań na 

rzecz 
ekonomii 

społecznej 
na 

poziomie 
gminnym i 
powiatowy

m

Tworzenie 
sieci 

współpracy
, 

partnerstw 
lokalnych i 
wymiana 
informacji

Priorytet IV

Edukacja i profesjonalizacja 
sektora ekonomii społecznej

Cel szczegółowy 4:

Podniesienie poziomu wiedzy i 
upowszechnienie umiejętności 

praktycznych w sektorze ekonomii 
społecznej i jego otoczeniu

Działania 
edukacyjn
e w formie 
studiów, 
szkoleń i 

zajęć 
fakultatywn

ych

Upowszec
hnianie 
edukacji 

wyjaśniają
cej zasady 
działania 

przedsiębi
orczości 

społecznej

Działania 
uzupełniaj

ące w 
ramach 

programów 
wspierając

ych 
ekonomię 
społeczną

Bezpośrednie 
wsparcie 

szkoleniowo-
edukacyjne i 
doradcze dla 

środowisk 
wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczenie

m 
społecznym

Priorytet V

Promocja ekonomii 
społecznej

Cel szczegółowy 5: Podniesienie 
poziomu świadomości społecznej 

dotyczącej sektora ekonomii 
społecznej oraz utrwalenie jego 

pozytywnego wizerunku

Zgromadzeni
e, 

uporządkowa
nie, 

udostępnieni
e i bieżąca 
aktualizacja 
informacji na 

temat 
ekonomii 

społecznej w 
przestrzeni 

rzeczywistej i 
wirtualnej 
oraz jej 

promocja

Budowa 
marki 

sektora 
ekonomii 

społecznej 
w 

województ
wie 

śląskim

Promocja 
wsparcia 

dla 
środowisk 
wykluczon

ych i 
zagrożony

ch 
wykluczeni

em 
społeczny

m

Współprac
a z 

mediami 
regionalny

mi i 
lokalnymi 

w zakresie 
promocji 
ekonomii 

społecznej



 

 

Opis przebiegu badania 

Poniżej przedstawiono przyjętą koncepcję realizacji prac w podziale na poszczególne 

etapy. 

1. Przygotowanie badania. 

Pierwszym etapem badania było przygotowanie i analiza desk research. Ta część 

obejmowała prace związane z przygotowaniem się do realizacji powierzonych zadań 

oraz doprecyzowaniem celów badania. Efektem tego etapu było przedstawienie 

raportu metodologicznego zawierającego analizę źródeł wtórnych.  

2. Realizacja badań pierwotnych.  

Drugi etap polegał na realizacji badań pierwotnych według wskazanej i uzgodnionej 

w raporcie metodologicznym metodologii. Badania pierwotne pozwoliły 

na pozyskanie standaryzowanych danych, mogących stanowić przedmiot analiz 

statystycznych. 

3. Analiza danych wtórnych i pierwotnych. 

Końcową fazę badania stanowiła analiza danych, zarówno wtórnych, 

jak i pierwotnych. Równoległa analiza informacji pochodzących z obu rodzajów 

badań przyczyniła się do lepszej eksploracji tematu, a także pozwoliła 

na uzupełnianie wątków. Efektem finalnym przeprowadzonych analiz jest niniejszy 

raport zawierający wnioski z przeprowadzonych badań.  

 

IV. WYNIKI BADANIA  

4.1. Charakterystyka działań akredytowanych OWES 

Rozwój ekonomii społecznej wymaga pobudzenia aktywności obywatelskiej. 

Zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie ekonomii społecznej powinno 

odbywać się m.in. poprzez działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne. 

Oznacza to konieczność podjęcia przez OWES działań o charakterze 

animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw 

publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz 

działań zapewniających wsparcie dla ich rozwoju7.  

Usługi animacji lokalnej prowadzone przez OWES są rozumiane jako działania 

zmierzające do8: 

 pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,  

 ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju 

aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, 

mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób  

zagrożonych wykluczeniem. 

                                                           
7 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, s. 9 
8 Tamże, s. 9  
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Podmioty realizujące te usługi powinny nie tylko prowadzić działania animacyjne, 

ale także wyszukiwać, przygotowywać i wspierać lokalnych animatorów, którzy 

będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku9. 

Poza usługami animacyjnymi OWES realizują inne usługi rozwoju ekonomii 

społecznej, takie jak10: 

 inicjowanie tworzenia nowych PS, tworzonych zarówno przez osoby 

fizyczne jak i osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego), 

 ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie nieodpłatnej 

i odpłatnej działalności pożytku publicznego, podjęcie działalności 

gospodarczej), 

 wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa (organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w PS, 

 wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych PES.  

W ramach tych działań przewidziano zindywidualizowane wsparcie kluczowego 

doradcy prowadzącego grupę/instytucję od początku do końca w procesie 

tworzenia lub ekonomizowania podmiotu. W ramach indywidualnej ścieżki 

wsparcia możliwe jest zastosowanie instrumentów wspierających, w tym: 

szkoleniowych, doradczych, działań na rzecz rozwoju partnerstwa oraz udzielanie 

wsparcia finansowego, dopasowanych do konkretnych potrzeb klienta11.  

W zakresie wsparcia szkoleniowego OWES organizuje szkolenia zawodowe 

i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców. W przypadku 

zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp 

do usług zewnętrznych.  

W ramach usług doradczych realizowane się następujące rodzaje doradztwa12: 

 doradztwo ogólne, 

 doradztwo specjalistyczne (prawne, finansowe i marketingowe), 

 doradztwo biznesowe dla istniejących PS, 

 doradztwo z zakresu zamówień publicznych. 

Udzielanie wsparcia finansowego przez OWES-y jest usankcjonowane zapisami 

wprowadzonych regulaminów, które obejmują kryteria formalne oraz 

merytoryczne. Są one zgodne z wymogami programu finansującego udzielanie 

wsparcia finansowego oraz opierają się na jednolitych zasadach obowiązujących 

w województwie. W województwie śląskim OWES-y wspólnie opracowały bazowy 

                                                           
9 Tamże, s. 9  
10 Tamże, s. 12-13 
11 Tamże, s. 13  
12 Tamże, s. 20 
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regulamin udzielania wsparcia, którego zapisy są dodatkowo doprecyzowane 

w indywidualnym dla każdego OWES-u regulaminie.  

OWES-y realizują wsparcie ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którego celem jest przede wszystkim  

zwiększenie szans na zatrudnienie wśród tych osób poprzez utworzenie 

stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ES, wzmocnienie PES, a także 

stworzenie przyjaznego klimatu dla ES wśród JST.  

OWES-y zakładają, że dotacje będą skierowane na tworzenie nowych miejsc 

pracy dla osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz osób 

doświadczających wykluczenia społecznego. Inne narzędzia wsparcia, które  

realizują OWES-y promują włączenie społeczne, walkę z ubóstwem 

i dyskryminacją w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

i zwiększenia szans na zatrudnienie i ułatwianie dostępu do usług społecznych, 

zdrowotnych, wspierania przedsiębiorczości społecznej.  

W ramach wsparcia nowych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, 

OWES powinien stosować instrumenty najlepiej dopasowane do potrzeb 

i potencjału danego klienta lub grupy. Zakres, tematyka oraz sposób 

wykorzystania poszczególnych instrumentów powinny być dopasowane do 

potencjału odbiorców, postawionych celów oraz specyfiki danego instrumentu13. 

Tematyka oferty szkoleniowej OWES-ów dotyczy minimum poniższych obszarów14:  

 powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych 

i typów,  

 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii 

społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),  

 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, 

zarządzanie zasobami ludzkimi,  

 aspekty prawne (np. ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach 

socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii 

społecznej,  

 tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie 

strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.), 

 budowanie powiązań kooperacyjnych,  

 restrukturyzacja działalności,  

 lokalne strategie i rady działalności,  

 zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,  

 umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych 

w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju 

                                                           
13 Tamże, s. 18 
14 Tamże, s. 18-19 
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PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym.  

Ponadto OWES-y realizują działania z zakresu współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi dotyczącej ekonomii społecznej. Są to działania obejmujące 

minimum następujące aktywności15: 

 współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu do adekwatnych 

do jego potrzeb i najwyższej jakości usług (wymiana usług, współdziałanie 

na rzecz PES), 

 współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp do wsparcia 

finansowego dla PES, 

 wymianę informacji dotyczącą najbardziej korzystnych produktów 

finansowych dla PES, 

 wymianę doświadczeń, 

 samokształcenie. 

Podejmowane przez OWES-y działania partnerskie i współpraca obejmują 

m.in.16: 

 dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES 

z terenu działania OWES-u o ważnych działaniach lokalnej ekonomii 

społecznej, źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS, zmieniających się 

przepisach prawa, osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, 

dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy 

itp.),  

 inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami 

zainteresowanymi stworzeniem PES a potencjalnymi interesariuszami 

(np. organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli, 

instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, 

ośrodkami naukowymi, think-tankami etc.), 

 organizowanie/udział w co najmniej jednym spotkaniu ogólnym w ciągu roku 

dla OWES z danego regionu, 

 inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem 

(spotkania branżowe),  

 dokonywanie autodiagnozy na poziomie lokalnym (np. z wykorzystaniem 

koncepcji łańcucha wartości), sposobów włączania partnerów z różnych sektorów 

do współpracy, budowania klastrów i zarządzania nimi,  

 zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów 

(w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu 

rozwoju PS,  

                                                           
15 Tamże, s. 23 
16 Tamże, s. 23-24 
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 wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między 

sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, 

ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi,  

 lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych 

na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich 

udziałem,  

 wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych powiązaniach 

kooperacyjnych z udziałem PS,  

 budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia 

i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających 

PS,  

 promocję produktów i usług PES z terenu działania OWES.  

 



 

 

Działania uwzględnione w planach działania śląskich OWES-ów prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 7. Działania zaplanowane przez poszczególne OWES-y według przygotowanych zgodnie ze Standardami OWES Planów działania OWES 

OWES Animacja Wsparcie sektora ES Działania informacyjno-

promocyjne 

JOWES 
 identyfikacja „uśpionych” 

środowisk, 

 spotkania edukacyjno-

animacyjne, 

 diagnozowanie środowisk 

lokalnych, 

 budowanie partnerstw 

rozwojowych, 

 dialog obywatelski, 

 planowanie strategiczne  

 szkolenia/warsztaty, 
 gry symulacyjne, 
 webinarium tematyczne, 
 doradztwo ogólne, 
 doradztwo specjalistyczne biznesowe i finansowe 

(prawne, marketingowe, księgowo-podatkowe, 

personalne), 
 coaching/mentoring/tutoring, 
 stosowanie opracowanych w OWES ścieżek wsparcia 

rozwojowego, 
 udostępnianie infrastruktury, 
 wsparcie informacyjne oraz doradcze w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych, w tym zwrotnych 

instrumentów finansowych 
 animowanie i edukowanie grup inicjatywnych,  
 kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 

(szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia PS i zatrudnienia 

w istniejącym PS, warsztaty interpersonalne, m.in.: 

kompetencje społeczne, komunikacja dla osób 

zarządzających PS, doradztwo, m.in. z zakresu pisania 

biznesplanu), 
 szkolenia zawodowe i branżowe zgodnie z profilem 

działalności i potrzebami odbiorców swoich usług, 
 wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy 

w nowo powstających i w funkcjonujących PS,  
 wsparcie doradcze po udzieleniu dotacji z zakresu usług 

prawnych, księgowych, marketingowych – asysta 

w prowadzeniu PS, monitoring utworzonych PS 

 prowadzenie stałego 

i mobilnych punktów 

informacyjnych, 
 spotkania informacyjne, 
 promowanie produktów 

i usług PES poprzez m.in. 

organizowanie wydarzeń 

tematycznych, stronę 

internetową, media 

społecznościowe i inne, 
 współpraca z PES 

i regionalnymi instytucjami 

otoczenia PES,  
 wsparcie innowacyjne – 

włączenie innowacyjnych 

metod reagowania na 

potrzeby regionu w formie: 

e-szkoleń, fundraisingu, 

webinarium, ekonomii 

współpracy, 

crowdfundingu, story 

tellingu, lean canvas, 

Detroit soup, planów 

wdrażania innowacji 

(grupy fokusowe) 
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OWES MOST 
 spotkania animacyjne 

z przedstawicielami 

różnych grup 

społecznych, sektorów lub 

regionów, 

 przeprowadzenie 

diagnozy środowiska 

lokalnego, 

 pakiety rozwoju lokalnego, 

 partnerstwa rozwojowe, 

 elementy dialogu 

obywatelskiego, 

 elementy planowania 

strategicznego, w zakresie 

mającym na celu 

uwzględnienie ES 

w rozwoju lokalnym 

 doradztwo ogólne:  
 inicjonowanie tworzenia nowych PS, 

 ekonomizowanie organizacji pozarządowych, 

 wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa 

w PS, 

 wsparcie tworzenia i funkcjonowania 

integracyjnego PES 
 doradztwo biznesowe 
 doradztwo specjalistyczne  
 wsparcie finansowe 
 szkolenia  

 organizacja targów, 
 przygotowanie narzędzi 

promujących produkty 

i usługi, 
 promocja podczas 

konferencji i seminariów, 
 strona www, 
 promocja poprzez media 

społecznościowe, prasę, 

radio, ulotki 

OWES 

obszaru 

bielskiego 

 tworzenie środowiska 

przyjaznego rozwojowi 

ekonomii społecznej,  

 zachęcanie nowych 

podmiotów, osób 

i instytucji do 

angażowania się w różne 

formy działalności PES, 

 zachęcanie różnych 

podmiotów, instytucji 

 wsparcie w tworzeniu PS oraz tworzeniu miejsc pracy 

w PS, 

 doradztwo kluczowe, specjalistyczne i biznesowe, 

 wsparcie szkoleniowe PES z tematyki związanej 

z profesjonalizacją i ekonomizacją PES 

 promowanie produktów 

i usług PES na targach 

PES i poprzez stronę 

www.bcp.org.pl, 

 prowadzenie strony 

internetowej OWES oraz 

portalu na Facebooku, 

 organizacja wizyt 

studyjnych, 

 upowszechnianie wiedzy 

i działania propagujące 

http://www.bcp.org.pl/
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i osób do wspierania PES, 

przede wszystkim 

kupowania ich towarów 

i usług, 

 praca z poszczególnymi 

gminami nad strategiami 

rozwoju ES w gminach, 

zachęcanie do stosowania 

odpowiedzialnych 

zamówień publicznych 

oraz zakupywania 

produktów i usług w PES  

stosowanie społecznie 

odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, 

 upowszechnianie wiedzy 

i działania propagujące 

stosowanie zasad 

społecznie 

odpowiedzialnego biznesu 

(CSR) i zachęcanie 

biznesu do angażowania 

się w tworzenie PS 

OWES 

Obszaru 

Rybnickiego 

 działania zmierzające do 

powstania nowych 

podmiotów aktywności 

obywatelskiej, partnerstw 

lokalnych, integracji 

środowisk lokalnych 

 usługi rozwoju ES zmierzające do inicjowania tworzenia 

nowych PES i PS poprzez: 
 realizację szkoleń, 

 doradztwo indywidualne i grupowe,  

 działania inkubacyjne, 

 współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy 

społecznej w celu przygotowania przyszłych 

pracowników PES,  

 usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych polegające 

na wyspecjalizowanych usługach opartych na 

umiejętnościach zarządczych (z zakresu finansów, 

planowania strategicznego, marketingu, zasobów 

ludzkich itp.), społecznych (budowanie powiązań 

kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych) oraz 

kompetencjach związanych z pracą z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

 informacje na stronie 

internetowej OWES, 
 reklama w lokalnych 

mediach, serwisach 

społecznościowych, 
 materiały informacyjno-

promocyjne  

OWES 

obszaru 

Centralno-

 tworzenie środowiska 

przyjaznego rozwojowi 

 doradztwo ogólne obejmujące: 

 zakładanie PS i PES, 

 bieżąca informacja 

telefoniczna – punkt 
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Wschodniego ES, 

 zachęcanie nowych 

podmiotów, osób 

i instytucji do 

angażowania się w różne 

formy działalności PES, 

 zachęcanie nowych 

podmiotów, osób 

i instytucji do wspierania 

PES, w tym kupowania ich 

towarów i usług, przy 

wsparciu społecznie 

odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, 

 spotkania animacyjne, 

 diagnoza środowiska 

lokalnego, 

 budowanie partnerstw 

rozwojowych, 

 dialog obywatelski, w tym 

konsultacje społeczne, 

 planowanie strategiczne 

na terenie działania 

OWES w zakresie 

mającym na celu 

uwzględnienie ES 

w rozwoju lokalnym  

 rejestrowanie działalności PES, 

 zewnętrzne finansowanie PS i PES, 

 prowadzenie działalności statutowej PES, 

 doradztwo biznesowe w zakresie budowania 

konkurencyjności produktów i usług ES, 

 doradztwo specjalistyczne w zakresie: 

 prawnym, 

 księgowo-podatkowym,  
 osobowym,  

 finansowym, 

 marketingowym, 

 wsparcie finansowe, 

 szkolenia 

informacyjny, 

 promocja produktów 

i usług PES, 

 prowadzenie strony www, 

 promocja w mediach 

społecznościowych, 

 promocja w radiu i prasie, 

 ulotki 
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OWES SWR 
 działania informacyjne 

m.in. na temat ES, form 

aktywności społecznej, 

 działania animacyjne 

w społecznościach 

lokalnych, 

 motywowanie środowisk 

do tworzenia grup 

inicjatywnych 

i podejmowania 

aktywności 

ukierunkowanych 

na rozwój ES, 

 inicjowanie lokalnych 

partnerstw wśród 

istniejących PES, 

 wsparcie doradcze 

(indywidualne i grupowe) 

w formie stacjonarnej 

w OWES i mobilnie 

w siedzibie PES, 

 wsparcie szkoleniowe 

(mobilne), 

 upowszechnianie ES: 

organizacja otwartych 

spotkań informacyjnych 

i spotkań indywidualnych, 

w szczególności dla JST 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez wsparcie doradcy kluczowego, specjalisty ds. 

inkubacji i specjalisty ds. reintegracyjnych, 

 działania zmierzające do ekonomizacji PES, 

 wsparcie procesu tworzenia nowych PS przez grupy 

inicjatywne, 

 wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych (finansowe 

i pomostowe): 
 tworzenie nowych PS, 

 tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących 

PS, 

 zindywidualizowane usługi szkoleniowe i doradcze, 

ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie 

kompetencji biznesowych oraz nabycie i rozwój 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do efektywnego 

działania PS, 

 zindywidualizowane usługi doradztwa: biznesowego, 

marketingowego, prawnego, księgowego, osobowego, 

rachunkowo-finansowego, 

 wsparcie rozwoju i tworzenia nowych podmiotów 

reintegracyjnych, 

 usługi księgowe dla PS powstałych w ramach OWES, 

 monitorowanie PS i PES wspartych przez OWES,  

 tworzenie długoterminowej strategii rozwoju działalności 

biznesowej PES, 

Nie wyodrębniono w Planie 

działania  
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oraz przedsiębiorców, 

 systematyczna 

współpraca i cykliczne 

spotkania 

z pełnomocnikami ds. 

NGO w poszczególnych 

powiatach subregionu.  

 upowszechnienie klauzul społecznych w zamówieniach 

realizowanych przez podmioty ze środków publicznych,  

 upowszechnienie korzystania z oferty PES przez 

podmioty prywatne (przedsiębiorców), 

 przygotowanie i wsparcie PES w ubieganiu się 

o zamówienia publiczne i komercyjne zgodnie 

z ustaloną strategią marketingową, 

 upowszechnianie oferty PES wśród osób prywatnych, 

JST/instytucji rynku pracy i przedsiębiorców poprzez: 

 realizację pakietów marketingowych dla 

PES/PS, 

 organizację Targów Ekonomii Społecznej, 
 organizację spotkań sieciujących PS 

z przedstawicielami biznesu i JST/instytucji 

rynku pracy,  

 pomoc w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla 

PES zwrotnego lub bezzwrotnego, 

 upowszechnianie franczyz społecznych  
ROWES 

 organizacja spotkań 

animacyjnych, 

 wsparcie powstawania 

grup inicjatywnych, 

 wspieranie lokalnych 

liderów, 

 organizacja wizyt 

studyjnych, 

Wsparcie istniejących PES poprzez: 

 profilowane usługi doradcze, edukacyjne, rozwojowe, 

 wsparcie infrastrukturalne na rzecz efektywnego 

funkcjonowania PES. 
Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za 

pośrednictwem PES poprzez: 
 animację,  

 doradztwo indywidualne i grupowe, 

 szkolenia, 

 dotacje na tworzenie miejsc pracy w istniejących 

 organizacja konferencji,  

 organizacja spotkań 

informacyjnych,  

 udział w targach i innych 

wydarzeniach 

stwarzających możliwość 

promowania ES 
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 diagnoza środowisk 

lokalnych 

oraz nowo zakładanych PES 

ŚKESiS 
 spotkania animacyjne, 

 sporządzanie diagnozy 

środowiska lokalnego, 

 budowanie partnerstw, 

 dialog obywatelski, 

 planowanie strategiczne  

 doradztwo: 

 ogólne, 

 specjalistyczne/branżowe (prawne, księgowo-

podatkowe, finansowe, osobowe, innowacyjne), 

 biznesowe dla istniejących PES (marketingowe, 

sprzedażowe), 
 z zakresu zamówień publicznych, 

 usługi wsparcia PES:  

 marketingowe,  
 prawne, 

 księgowe, 

 usługi rozwoju ES zmierzające do tworzenia nowych 

miejsc pracy w nowych i już istniejących PES i PS 

poprzez m.in. doradztwo indywidualne lub grupowe, 

szkolenia i działania inkubacyjne.  

 inicjowanie spotkań 

pomiędzy PES lub 

osobami 

zainteresowanymi 

utworzeniem PES 

a potencjalnymi 

interesariuszami (np. 

NGO, JST, instytucjami 

rynku pracy, instytucjami 

pomocy i integracji 

społecznej, ośrodkami 

naukowymi, think-

tankami), jak również 

spotkań branżowych dla 

PES i sektora biznesu, 

 szkolenia dla 

przedstawicieli JST 

w zakresie społecznie 

odpowiedzialnych 

zamówień społecznych, 

 organizowanie lokalnych 

targów ES dla lokalnych 

PES w celu popularyzacji 

ich działalności,  

 promocja produktów 

i usług PES w sposób 

stały lub incydentalny 
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podczas targów 

i konferencji ESiS, bieżące 

informowanie społeczności 

lokalnej o funkcjonujących 

PES i ich ofercie, 

 prowadzenie stałych 

punktów informacyjnych 

w każdym mieście, 

z którego wywodzą się 

konsorcjanci (Gliwice, 

Katowice, Zabrze, 

Zawiercie, Bielsko-Biała), 

 świadczenie nieodpłatnych 

usług doradczych za 

pośrednictwem infolinii 

oraz skrzynki poczty 

elektronicznej,  

 strona internetowa OWES, 

 dystrybucja informacji 

o OWES i PES 

dotyczących istotnych 

działań lokalnych PES, 

zmieniających się 

przepisów prawa, 

obszarach wykluczenia 

społecznego, 

możliwościach 

finansowego 

i niefinansowego 

wspierania PES wśród 
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osób zainteresowanych, 

przedstawicieli JST oraz 

członków lokalnej 

społeczności, 

 infolinia OWES dla 

wszystkich 

zainteresowanych 

działalnością PES, 

 adres e-mail dla osób 

i podmiotów 

zainteresowanych 

działaniami OWES, 

 profil OWES na 

Facebooku, 

 kanał na portalu YouTube 

poświęcony ES, 

przedstawiający korzyści 

płynące z angażowania się 

w ten sektor i wspierania 

PES.  
Źródło: opracowanie własne ASM na podstawie Planów działania poszczególnych OWES-ów 
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Zakres podejmowanych działań przez poszczególne OWES-y jest zbieżny 

ze Standardami OWES. Należy podkreślić, że praktycznie każdy OWES 

podejmuje działania we wszystkich trzech głównych obszarach, tj. animacji, 

wsparciu PES i PS oraz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

oraz w zakresie informacyjno-promocyjnym. Trzon działań stanowi animacja 

i doradztwo ogólne oraz specjalistyczne. Zakres zadań jest różnie opisany 

w przypadku poszczególnych OWES-ów – jedne deklarują podjęcie większej 

ilości działań, przedstawionych w sposób szczegółowy w Planie działania 

(JOWES), inne bazują na ogólnych opisach podejmowanych działań.  

Analiza zgromadzonej dokumentacji nie wykazała, aby którykolwiek z OWES-ów 

zakładał do realizacji działania wykraczające poza, i tak dość szeroki, wachlarz 

wsparcia definiowany przez przyjęte standardy działalności OWES. Należy 

jednak podkreślić, że w niektórych przypadkach OWES-y w ramach 

podejmowanych standardowych działań zakładają możliwość wystąpienia 

wartości dodanej związanej z ich realizacją.  

OWES-y kierują swoje wsparcie do czterech głównych grup odbiorców:  

 osób fizycznych działających/chcących rozpocząć działalność w sektorze 

ekonomii społecznej; 

 PES; 

 jednostek sektora finansów publicznych;  

 partnerów społecznych i gospodarczych – publicznych służb zatrudnienia, 

agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy, lokalnych grup działania, 

uczelni, przedsiębiorców.  

Wsparcie udzielane przez OWES-y kierowane jest przede wszystkim do osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji – do tych osób kierowane są działania 

animacyjne, doradcze, szkoleniowe, także doradztwo specjalistyczne - zwłaszcza 

ukierunkowane na nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do utworzenia PS.  

Wsparcie doradcze, w tym doradztwo specjalistyczne, ale również dotacje 

na utworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe są działaniami 

kierowanymi do PS, zarówno tych nowo tworzonych, jak i już istniejących. 

One również mogą korzystać ze wsparcia szkoleniowego.  

Działania kierowane do PES i PS mają na celu także wsparcie ich w procesie 

komercjalizacji i ekonomizacji usług społecznych.  

Do przedstawicieli JST i lokalnego biznesu adresowane są przede wszystkim 

działania informacyjno-promocyjne mające na celu wzbudzenie wśród nich 

świadomości istnienia, ale także potencjału i oferty istniejących i  powstających 

PS. Efektem podejmowanych działań ma być współpraca nawiązywana pomiędzy 

JST i biznesem a przedsiębiorstwami społecznymi, w tym korzystanie z usług 
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oferowanych przez PS oraz podniesienie świadomości społecznej na temat 

ekonomii społecznej i zwiększenie dostępności produktów i usług PES.  

W odniesieniu do JST OWES-y zakładają również współpracę w ramach 

realizowanych działań animacyjnych dla lokalnych społeczności.  

Kryteria rekrutacyjne do projektów OWES określają regulaminy poszczególnych 

OWES-ów. Jednym z głównych kryteriów dla osób fizycznych jest miejsce 

zamieszkania, zatrudnienia lub uczenia się zgodne z obszarem funkcjonowan ia 

danego OWES-u. Kryterium lokalizacyjne jest równie istotne w przypadku 

pozostałych grup odbiorców wsparcia. Regulaminy pozwalają na objęcie 

programem osób niespełniających tego kryterium, jeżeli ich liczba nie przekracza 

10% wszystkich objętych wsparciem. 

Rekrutacja w ramach świadczenia profilowanych usług doradczych, edukacyjnych 

i biznesowych, animacyjnych oraz inkubacyjnych ma z reguły charakter ciągły 

i trwa przez cały okres trwania projektu. 

W celu skorzystania ze wsparcia OWES-u kluczowym jest złożenie wszystkich 

wymaganych regulaminem dokumentów. Wzory dokumentów są ogólnodostępne 

dla wszystkich zainteresowanych na stronach OWES-ów i/lub w ich siedzibach. 

Ponadto regulaminy przewidują wielokrotną możliwość skorzystania ze wsparcia 

w ramach projektu przez cały okres jego trwania.  

Jedną z kwestii poruszanych w ramach niniejszego badania były doświadczenia 

przedstawicieli PES i PS dot. korzystania ze wsparcia instytucji innych niż 

OWES. 

Jedynie 18,1% PES i PS korzystało ze wsparcia innych instytucji niż OWES na 

etapie zakładania działalności. Niemal 80% spośród nich skorzystało ze  wsparcia 

oferowanego przez PUP, a nieco ponad 1/3 korzystała z oferty wsparcia OPS. 

W niewielkim stopniu PES i PS przed rozpoczęciem działalności ubiegały się 

o wsparcie z takich instytucji, jak Ochotnicze Hufce Pracy, Mobilne Centra 

Informacji Zawodowej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  
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Wykres 1. Rodzaje instytucji, z których wsparcia poza OWES korzystały PES i PS przed utworzeniem 
działalności  

OHP

MCIZ

PPP

CRIS

MRPiPS

OPS

PUP

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

34,5%

79,3%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=38)  

W większości PES i PS przed rozpoczęciem działalności korzystały z usług 

doradczych (53,6%), w mniejszym stopniu było to wsparcie szkoleniowe, 

finansowe oraz wizyty studyjne.  

Wykres 2. Formy wsparcia oferowanego przez instytucje inne niż OWES, z jakich korzystały PES i PS 
przed rozpoczęciem działalności  

Wsparcie f inansowe

Szkolenia

Wizyty studyjne

Doradztwo

28,6%

28,6%

28,6%

53,6%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=39)  

Również po rozpoczęciu działalności PES i PS w niewielkim stopniu korzystały 

ze wsparcia innych instytucji – jedynie 22,5%. Badane PES i PS były 

interesariuszami głównie PUP-ów i OPS-ów, na korzystanie ze wsparcia których 

wskazało odpowiednio 62,9% i 34,3%. Należy jednak zauważyć, że po 

rozpoczęciu działalności PES i PS korzystały ze wsparcia dużo większej liczby 

instytucji.  
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Wykres 3. Rodzaje instytucji, z których wsparcia poza OWES korzystały PES i PS po rozpoczęciu 
działalności 

WUP

ŚCSI

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

KBPN

OHP

MCIZ

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

PCPR

Kancelaria Prawna

Firma księgowa

FIO

Centrum Organizacji Pozarządowych

CRIS

Komenda Policji

Baza Usług Rozwojowych

PPP

inne PES

Urząd Marszałkowski

Urząd Miasta/Gminy

OPS

PUP

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

5,7%

5,7%

5,7%

8,6%

8,6%

34,3%

62,9%

 Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=61)  

Biorąc pod uwagę formy wsparcia oferowanego przez inne instytucje, w niemal 

połowie przypadków PES i PS korzystały ze wsparcia doradczego, ale w dużej 

mierze (45,0%) były to również szkolenia.  

Wykres 4. Formy wsparcia oferowanego przez instytucje inne niż OWES, z którego skorzystały PES 
i PS po rozpoczęciu działalności 

Wizyty studyjne

Wsparcie f inansowe

Szkolenia

Doradztwo

20,9%

27,1%

45,0%

48,8%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160) 

Formy wsparcia poszukiwanego poza OWES były zbieżne z potrzebami PES i PS 

oraz wsparciem oferowanym w ramach OWES i obejmowały w znacznej mierze 

doradztwo i szkolenia.  



 
 

Strona | 41  
 

Jedynie 6,7% PES i PS skorzystało wcześniej (przed skorzystaniem ze wsparcia  

OWES) z oferty podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ). Jedynym 

celem w jakim PES i PS zwróciły się po wsparcie do podmiotów reintegracyjnych 

były kwestie rekrutacyjne ukierunkowane na poszukiwanie pracowników.  

Podsumowując charakterystykę działań OWES-ów trzeba podkreślić, że 

podejmują one szeroki wachlarz działań pomocowych skierowanych do osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, które 

głównie ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez 

aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Drugim kluczowym aspektem 

działań OWES-ów jest wsparcie istniejących oraz dążenie do tworzenia nowych 

PES i PS. Do katalogu działań OWES-ów należy zaliczyć również działania 

informacyjno-promocyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o ekonomii 

społecznej, ale także podniesienie poziomu świadomości społecznej o istnieniu 

i potencjale lokalnych PES. Jednym z istotnych działań jest animacja grup 

lokalnych, którą w dużej mierze OWES-y chciałyby realizować we współpracy 

z JST i innymi podmiotami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.  

OWES-y precyzyjnie definiują grupy odbiorców projektów i określają kryteria 

zakwalifikowania do udziału w nich w regulaminach. Są świadome potrzeb 

lokalnych społeczności w zakresie ekonomii społecznej, a przy tym znają bariery, 

które utrudniają realizację założonych działań. Uwzględniają je w swoich planach 

realizacyjnych.  

Odnosząc się do kwestii korzystania ze wsparcia innych instytucji i podmiotów 

otoczenia ekonomii społecznej należy podkreślić, że doświadczenie takie ma 

niewielki odsetek beneficjentów OWES-ów – przedstawicieli PES i PS, a wśród 

podmiotów, ze wsparcia których korzystały dominują Powiatowe Urzędy Pracy 

i Ośrodki Pomocy Społecznej. Najczęstszą formą otrzymanego wsparcia było 

doradztwo.  

4.2 Narzędzia stosowane przez OWES – ocena ich trafności i użyteczności 

OWES-y dysponują szerokim wachlarzem form wsparcia, które dedykowane są 

różnym kategoriom odbiorców. Przeprowadzone pogłębione wywiady grupowe 

z przedstawicielami OWES-ów dostarczyły ważnych informacji dotyczących 

zakresów realizowanych działań. Istotny jest jednak fakt, iż pierwsze miesiące 

okresu poddanego ewaluacji przypadały na początkową fazę projektów 

realizowanych przez OWES-y, co oznacza, iż część dostępnych instrumentów nie 

była jeszcze wdrożona i stosowana w pełnym zakresie. Najczęściej 

wykorzystywaną formą wsparcia przez OWES-y była animacja, oznaczająca 

głównie organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami społeczności 

lokalnych. Głównym celem organizowania takich spotkań jest wstępne 

rozpoznanie obszarów problemowych, ale także dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniem dotyczącym sposobów pozyskiwania dofinansowania lub 
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kwestii organizacyjno-prawnych. Równie często wymienianymi przez OWES-y 

formami realizowanego wsparcia były doradztwo w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania, jak i szkolenia zwiększające kompetencje 

(zarówno miękkie, jak i twarde). Wsparcie doradcze powstających lub już 

istniejących PES i PS jest kolejną kategorią oferowanego przez OWES wsparcia. 

W przypadku wsparcia finansowego wystąpiły duże rozbieżności wśród 

respondentów: w zależności czy dany OWES realizował projekt w ramach RPO 

czy prowadził działania bez wsparcia projektowego, z inną intensywnością 

stosował instrumenty finansowe.  

„Ważna, że tak powiem, była dominująca teraz pomoc finansowa. Bo te 

proporcje w porównaniu z poprzednimi OWES-ami bardzo się zmieniły. 

Kiedyś było głównie takie wsparcie animacyjne, szkoleniowo-doradcze. 

Te dotacje były jakby takim dodatkiem. Teraz nacisk jest właśnie na 

dotacje, na ilość tych miejsc pracy. A te działania pozostałe, są można 

powiedzieć, takim dodatkiem.” 

[OWES_7]  

W przypadku OWES-ów, które nie dysponowały wsparciem w ramach RPO, 

najrzadziej realizowanym rodzajem działania było wsparcie finansowe. 

Przedstawiciele OWES otwarcie mówią o tym, że nie posiadają wystarczających 

środków finansowych:  

„Tak, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, no to nie… tak jak już 

wspomniałem wcześniej, z uwagi na to, że nie dysponujemy tym 

wsparciem bezpośrednim, chyba z działania 2.9, na tworzenie 

stanowisk pracy, to staramy się wykorzystywać inne środki grantowe 

po to, żeby wspierać i zachęcać organizacje, grupy nieformalne do 

tego, żeby się ekonomizowały właśnie i przechodziły tą drogę 

tworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Tak więc robimy wsparcie 

finansowe, ale nie do końca takie, jak wyobraża to sobie ROPS czy 

ministerstwo.” 

[OWES_3]  

Spośród uczestniczących w badaniu PES i PS najczęściej wskazywano 

na korzystanie z usług szkoleniowych (62,0%), a blisko 60% skorzystało z usług 

doradztwa ogólnego. Z pozostałych form wsparcia PES i PS korzystały 

w mniejszym stopniu, niespełna 40% z nich skorzystało z usług doradztwa 

specjalistycznego (np. prawnego, marketingowego, księgowo-podatkowego, 

osobowego), a 1/3 uzyskała dotacje na utworzenie miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach społecznych. Jedynie nieznacznie powyżej 

1/4 uczestniczących w badaniu PES i PS skorzystało z usług doradztwa 

biznesowego. Najrzadziej wykorzystywaną przez PES i PS formą wsparcia 

oferowaną przez OWES-y była animacja, na skorzystanie z której wskazało 
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jedynie 13,3% respondentów. Trzeba jednak zauważyć, iż jest to forma 

kierowana głównie do grup inicjatywnych i środowiska lokalnego.  

Wykres 5. Rodzaj wsparcia oferowanego przez OWES, z którego skorzystały PES i PS  

Animacja

Usługi doradztwa biznesowego

Wsparcie pomostowe

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w PS

Usługi doradztwa specjalistycznego 

Usługi doradztwa ogólnego

Usługi szkoleniowe

13,3%

25,9%

30,4%

33,5%

39,2%

59,5%

62,0%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160)  

Odsetek osób, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez OWES-y 

w okresie roku przed utworzeniem PES lub PS jest stosunkowo niewielki  

i nieznacznie przekracza 1/4 PES/PS bez względu na formę wsparcia (doradztwo 

czy szkolenia). Po utworzeniu PES/PS ich pomysłodawcy i realizatorzy w nieco 

większym stopniu wykorzystywali możliwości wsparcia, jakie oferują dla tego typu 

podmiotów OWES-y. Z doradztwa w okresie 12 miesięcy po utworzeniu PES/PS 

skorzystała 1/3 PES/PS, a ze szkoleń niespełna 30%.  

Wartości te pokazują, że PES/PS nie zawsze korzystają ze wsparcia, które 

oferują im OWES-y, zarówno w zakresie doradztwa, jak i szkoleń.  

Średnia liczba godzin otrzymanego wsparcia doradczego w okresie 12 miesięcy 

przed utworzeniem PES/PS wyniosła 17,3 godziny, jednak dominującymi 

wartościami czasowymi były: 5, 10 i 20 godzin. Po utworzeniu działalności 

wzrosła średnia liczba godzin wsparcia (do 24,3 godz.), jednak dominującą 

wartością są 3 godziny, co świadczy o tym, że jednak przedstawiciele PES/PS 

korzystają z doradztwa w mniejszym wymiarze czasowym niż przed utworzeniem 

instytucji. Z kolei w przypadku szkoleń w okresie 12 miesięcy przed utworzeniem 

średnia liczba szkoleń wyniosła niemal 7, a w okresie 12 miesięcy po utworzeniu 

PES/PS było to niespełna 5 szkoleń. Podmioty korzystające ze wsparcia 

szkoleniowego najczęściej wskazywały na udział w 1 szkoleniu, niezależnie od 

tego czy pytanie dotyczyło kwestii wsparcia przed czy też po utworzeniu PES/PS. 
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Tabela 8. Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez OWES-y w okresie 12 miesięcy przed i po 
utworzeniu PES/PS 

 Odsetek 
korzystających ze 
wsparcia w okresie 12 
miesięcy przed 
utworzeniem PES /PS 

Średni wymiar 
wsparcia w okresie 
12 miesięcy przed 
utworzeniem 
PES/PS 

(dominanta) 

Odsetek 
korzystających ze 
wsparcia w okresie 12 
miesięcy od 
udzielenia dotacji 
PES/PS 

Średni wymiar 
wsparcia 
w okresie 12 
miesięcy od 
udzielenia dotacji 
PES/PS 

(dominanta) 

Doradztwo  26,3% 17,3 h  

(5)  

33,8% 24,3 h  

(3) 

Szkolenia  26,3% 6,9 szkoleń 

(1) 

29,4% 4,7 szkoleń 

(1) 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160)  

Wyniki badania Mystery Client potwierdzają wysokie oceny działalności OWES-

ów i oferowanej przez nie pomocy. Przedstawiciele badanych OWES-ów 

w sposób wyczerpujący przedstawili klientom podstawowe informacje dotyczące 

działalności PES. Po pierwsze, w sposób prawidłowy i zrozumiały wyjaśnili czym 

jest PES, po drugie zaś w sposób przejrzysty wymienili kryteria, które należy 

spełnić, by moc go założyć. Ponadto na uwagę zasługuje fakt uzyskania 

pozytywnej oceny sposobu przekazywania wszystkich niezbędnych informacji 

przez pracowników OWES-ów. Pod uwagę brane było przede wszystkim to, 

czy pracownicy potrafili w sposób prawidłowy i zrozumiały dla klienta przekazać 

ofertę wsparcia, zarówno finansowego, jak i niefinansowego (dotyczącego 

doradztwa, dostępnych szkoleń itp.) kierowanego do osób chcących założyć 

nowy PES. Ponadto przedstawiciele OWES-ów zapoznali klienta z innymi 

formami oferowanego przez nich wsparcia. Posługiwali się przy tym zrozumiałym, 

klarownym językiem; nie używali specjalistycznych terminów, których znaczenia 

klient mógł nie znać. Klarowność wypowiedzi i dostosowanie jej do  możliwości 

klienta zdecydowanie przyczyniała się do zwiększenia efektywności rozmowy.  

Ośrodki przedstawiły także klientowi inne instytucje i organizacje, z  którymi 

powinien on nawiązać kontakt oraz ewentualną współpracę. Zakres 

i merytoryczność odbytych z OWES-em rozmów ocenić należy jako wysokie 

i w pełni zadowalające. OWES-y otrzymały jednak negatywne oceny za 

niedostarczenie klientowi dodatkowych informacji w wybranej przez niego 

i ustalonej formie (np. poprzez kontakt mailowy). Z takiej deklaracji wywiązał się 

tylko jeden podmiot – ROWES.  

Podsumowując wyniki badania Mystery Client trzeba podkreślić, że OWES-y są 

bardzo dobrze merytorycznie przygotowane do pełnienia swoich funkcji, a ich 



 
 

Strona | 45  
 

pracownicy potrafią w sposób przystępny i zrozumiały udzielić interesantom 

potrzebnych informacji i pokierować ich w celu zrealizowania założonego celu, 

z którym zgłaszają się do OWES-u. OWES-y nie ustrzegły się pewnych błędów 

lub niedociągnięć, ale ich skala nie jest znacząca i dotyczy pojedynczych 

przypadków.  

W celu dostosowania narzędzi wsparcia do oczekiwań potencjalnych odbiorców 

kluczowym jest przeprowadzenie analizy ich potrzeb. Aż 93,3% badanych PES 

i PS zadeklarowało, że OWES przeprowadził analizę ich potrzeb. Na brak 

przeprowadzenia diagnozy potrzeb wskazywali jedynie pojedynczy 

przedstawiciele PES/PS.  

Analiza potrzeb najczęściej przyjmowała formę rozmowy (71,4%), rzadziej był 

to wywiad (14,3%) czy ankieta (10,7%), a tylko w pojedynczych przypadkach 

przyjęła ona formę analizy dokumentów przedstawionych przez PES/PS.  

Chociaż w większości przypadków analiza potrzeb opierała się 

o nieustrukturyzowane metody diagnozowania zapotrzebowania na wsparcie 

(rozmowa), to podjęte działania postrzegane są przez odbiorców wsparcia, 

jako trafne – dopasowane do ich potrzeb.  

 Wykres 6. Forma analizy potrzeb PES i PS przed otrzymaniem wsparcia  

Analiza dokumentów przedstawionych przez klienta

Ankieta

Wywiad

Rozmowa

3,6%

10,7%

14,3%

71,4%

 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=56)  

Jedynie w OWES Obszaru Rybnickiego stosowano cztery spośród wszystkich 

wskazanych wyżej metod analizowania potrzeb klientów, tj. ankietę, rozmowę, 

wywiad i analizę dokumentów przedstawionych przez klienta. Skala stosowania 

poszczególnych metod analizy była zmienna i dominującą formą wykorzystywaną 

przez pracowników ww. OWES-u była rozmowa (60% wskazań). W dwóch 

spośród objętych badaniem OWES-ów przedstawiciele PES/PS wskazywali na 

zastosowanie trzech form analizowania potrzeb: w OWES Subregionu Centralno-

Wschodniego stosowano wywiad, analizę dokumentów przedstawionych przez 

klienta oraz rozmowę, która również w przypadku tego OWES-u była 

podstawową formą analizowania potrzeb (80% wskazań); z kolei w OWES SWR 

zastosowano wywiad, ankietę i rozmowę, która również w tym przypadku była 
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dominującą formą weryfikowania potrzeb klienta. W ROWES stosowano dwie 

metody badania potrzeb klientów: wywiad i rozmowę (również forma dominująca). 

W JOWES posiłkowano się także dwoma metodami diagnozowania potrzeb 

klientów, jednak żadna z nich nie była dominująca. Spośród badanych, którzy 

korzystali z usług tego ośrodka połowa wskazywała na rozmowę, a druga połowa  

na ankietę. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to jedyny OWES, w którym na tak 

dużą skalę stosuje się standaryzowaną technikę badania potrzeb, jaką jes t 

ankieta. W OWES obszaru bielskiego potrzeby klientów są badane wyłącznie 

poprzez rozmowę.  

Wykres 7. Techniki badania potrzeb klientów w poszczególnych OWES 

OWES SWR

OWES Obszaru Rybnickiego

ROWES 2.0

OWES Subregionu Centralno-Wschodniego

OWES Obszaru Bielskiego

JOWES

11,1%

10,0%
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Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=56)  

Aż 93,3% badanych PES i PS ocenia otrzymane wsparcie z OWES, 

jako adekwatne do swoich potrzeb. Tak wysoki odsetek pozytywnych ocen 

świadczy o dużym stopniu dopasowania oferowanego przez OWES-y wsparcia 

do oczekiwań odbiorców, a także o skuteczności i trafności przyjętych form 

diagnozowania tychże potrzeb. W przypadku klientów OWES Obszaru 

Rybnickiego i JOWES wszyscy byli zdania, że wsparcie, jakie otrzymali było 

adekwatne do ich zapotrzebowania. W pozostałych OWES-ach wystąpiły 

pojedyncze negatywne opinie. 

W niemal 87% przypadków w ramach oferowanego przez OWES wsparcia 

zrealizowane zostały takie etapy, jak: stworzenie planu postępowania 

dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów oraz jego wdrożenie. Odsetek 

PES i PS, w których nie został utworzony, ani wdrożony plan postępowania szacuje 
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się na niskim poziomie. W przypadku działań związanych z monitoringiem wdrażania 

planu oraz oceną rezultatów założonych działań odsetek realizacji tych etapów 

nieznacznie spada, niemniej jednak liczba PES i PS, w których podjęto wskazane 

działania utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.  

Tabela 9. Etapy wsparcia oferowanego przez OWES  

 Tak Nie 

Plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów  86,7% 13,3% 

Wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.)  86,7% 13,3% 

Monitorowanie wdrożenia planu działania 80,0% 20,0% 

Ocena rezultatów planowanych działań  73,3% 26,7% 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  

Uwzględniając realizację poszczególnych etapów w objętych badaniem OWES-

ach można zaobserwować, że w największym stopniu wszystkie wskazane 

w badaniu etapy, tj. stworzenie planu postępowania dostosowanego 

do specyficznych potrzeb klientów, wdrożenie tego planu (szkolenia, doradztwo, 

wsparcie finansowe itp.), monitorowanie wdrożenia oraz ocena rezultatów 

planowanych działań realizowano w ROWES.  

Wykres 8. Etapy wsparcia realizowane w poszczególnych OWES  
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Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  

Reasumując należy podkreślić, że narzędzia wsparcia stosowane przez OWES-y 

uważane są przez ich odbiorców za trafne i użyteczne o czym świadczą 

przypisywane im wysokie oceny. Ich trafność podkreśla również fakt, iż są one 

poprzedzane badaniem potrzeb odbiorców. Mimo, że analiza potrzeb odbywa się 

w głównej mierze poprzez niestandaryzowane techniki, to należy uznać ją 

za skuteczną, gdyż pozwala na precyzyjne poznanie oczekiwań i potrzeb 

odbiorców, a w rezultacie na dopasowanie wsparcia w taki sposób, aby je 

zaspokoić, czego rezultatem są pozytywne opinie.  

4.3 Rezultaty wsparcia udzielanego przez OWES  

Jedną z głównych form wsparcia oferowanego przez OWES jest pomoc w tworzeniu 

przedsiębiorstw społecznych. W okresie objętym badaniem, tj. od 1.08.2018 r. 

do 31.08.2019 r. na terenie województwa śląskiego utworzono 85 przedsiębiorstw 

społecznych, w tym: 30 fundacji, 16 spółdzielni socjalnych, 32 spółki non-profit 

i 7 stowarzyszeń. Spośród wszystkich przedsiębiorstw społecznych z terenu 

województwa śląskiego znajdujących się w bazie zweryfikowanych PS, prowadzonej 

od połowy 2018 r. przez MRPiPS, 78,7% stanowiły PS powstałe w badanym okresie. 

Oznacza to, że funkcjonowanie OWES ma duże znaczenie w rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej.  

Rozkład terytorialny nowo powstałych PS przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 10. Rozkład terytorialny nowo powstałych PS w woj. śląskim w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 
31 sierpnia 2019 r. 

Subregion  Fundacja Spółdzielnia socjalna Spółka non-
profit 

Stowarzyszenie  Suma  

Centralno-
południowy 

13 2 10 - 25 

Centralno-wschodni 2 2 6 - 10 

Centralno-zachodni 1 - 9 - 10 

Południowy 7 4 2 2 15 

Północny 5 8 - 4 17 

Zachodni  2 - 5 1 8 

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych z Bazy Przedsiębiorstw Społecznych  

Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny można wskazać, że najwięcej PS powstało 

w subregionie centralno-południowym, najmniej w subregionie zachodnim.  
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PS powstałe w województwie śląskim w okresie od sierpnia 2018 r. do sierpnia 

2019 r. działają w następujących branżach17: 

 Edukacja i kultura – 20, 

 Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej – 16, 

 Gastronomia – 14, 

 Budownictwo – 8, 

 Handel i pozostałe usługi – 8, 

 Zdrowie i uroda – 6,  

 Dom i ogród – 4,  

 Pozostała produkcja i przemysł – 3, 

 Usługi socjalne – 2, 

 Ekonomia – 1, 

 Produkcja i przetwórstwo żywności – 1, 

 Rekreacja, turystyka i zakwaterowanie – 1, 

 Usługi komunalne – 1. 

Odnosząc się do zakresu ich działalności, należy również zwrócić uwagę na fakt, 

że znajdują się wśród nich podmioty, których celem jest wspieranie lokalnej 

społeczności, jej aktywizacja, a więc są to PS ukierunkowane na szerzenie idei 

ekonomii społecznej i działań na rzecz integracji społecznej. Jako przykład można 

podać stowarzyszenie, które zakres swojej działalności definiuje jako aktywizację 

społeczności lokalnej wykorzystującą potencjał miejscowości turystycznej w takich 

dziedzinach jak twórczość, sztuka, kultura, edukacja, rehabilitacja, terapia 

artystyczna oraz wsparcie podmiotów zajmujących się rękodziełem18, a także 

fundację prowadzącą różnorodne zajęcia dla dzieci i dorosłych zorientowane na 

integrację lokalnych społeczności, np. w ramach pracy edukacyjnej.19  

Powstały również PS ukierunkowane na wspieranie innych PES, określające zakres 

podejmowanych działań jako działalność profesjonalizująca podmioty ES i inne 

przedsiębiorstwa, m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, consulting, prowadzenie biura 

rachunkowego20. 

Jednym z kluczowych efektów działalności OWES jest wsparcie PES i PS 

w tworzeniu nowych miejsc pracy. Wśród PES uczestniczących w badaniu jedynie 

13% wskazało, że zostały u nich utworzone miejsca pracy. Średnia dla utworzonych 

                                                           
17 Opracowanie w oparciu o Wykaz PS z Bazy Przedsiębiorstw Społecznych 

http://mapaowes.sam3.pl/wojewodztwo-10-slaskie.html  

W zestawieniu uwzględniono tylko pierwszą przypisaną PS branżę.  
18 Stowarzyszenie Made in Szczyrk, OWES Obszaru Bielskiego, subregion południowy  
19 Fundacja Punktum Montessori, OWES Obszaru Bielskiego, subregion południowy  
20 Stowarzyszenie Pracownia Inicjatyw Rozwojowych, JOWES, subregion północny  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", OWES obszaru bielskiego, subregion 

południowy 

http://mapaowes.sam3.pl/wojewodztwo-10-slaskie.html
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miejsc pracy wyniosła 5, a dominanta 1, co oznacza, że dominującą odpowiedzią 

było wskazanie na utworzenie 1 miejsca pracy w PES.  

W 45% PES utworzono nie więcej niż 5 miejsc pracy, w 30% liczba utworzonych 

miejsc pracy wyniosła od 11 do 20, a w 1/5 przypadków mieściła się w przedziale 

pomiędzy 6 a 10 miejsc pracy. W 5% PES utworzono ponad 20 miejsc pracy.  

Wykres 9. Liczba utworzonych miejsc pracy w PES  

45%

20%

30%

5%

do 5 miejsc pracy
6-10 miejsc pracy
11-20 miejsc pracy
powyżej 20 miejsc pracy

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160) 

Warto wspomnieć, że w okresie objętym badaniem ewaluacyjnym, OWES-y 

znajdowały się w początkowej fazie realizacji projektów i koncentrowały się głównie 

na pracach przygotowawczych związanych ze skutecznym wdrażaniem 

instrumentów wsparcia. W sierpniu 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego 

rozstrzygnął konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 w ramach Osi Priorytetowej 

IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 

Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe 

RPO WSL 2014-2020. W ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca 

Konkurs określiła minimalne wartości wskaźników do osiągnięcia (zob. Tabela 11)21. 

Tabela 11. Wskaźniki – wartość docelowa i osiągnięta do października 2019 r.  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Wskaźnik Wartość 
docelowa 

Wartość osiągnięta do 
października 2019 r.  

% 
realizacji  

Liczba miejsc pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych 

1596 498 31,2% 

                                                           
21 Sektor ekonomii społecznej w województwie śląskim. Raport monitoringowy śródroczny. 

Rekomendacje dla sektora ekonomii społecznej w 2019 r., s. 13-15 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) 

1111 12 1,1% 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji przedsiębiorstwa społecznego 

1400 496 35,4% 

Liczba organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą 
utworzonych w wyniku działalności OWES 

140 56 40,0% 

Wskaźnik produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

5534 1391 25,1% 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

1399 586 41,9% 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku 
działalności OWES wypracowały założenia co 
do utworzenia PES 

72 137 190,3% 

Źródło: Sektor ekonomii społecznej w województwie śląskim. Raport monitoringowy śródroczny. 

Rekomendacje dla sektora ekonomii społecznej w 2019 r., s. 13-15 

Większość wskaźników nie została jeszcze osiągnięta na docelowym poziomie, 

jednak należy mieć na uwadze, że wartości docelowe odnoszą się do całego okresu 

trwania projektu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku wskaźnika Liczba 

grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia 

co do utworzenia PES został on już na koniec października 2019 r. osiągnięty 

w stopniu znacznie przekraczającym prognozowaną wartość, osiągając poziom 

niemal dwukrotnie wyższy.  

Bazując na przedstawionych w raporcie monitoringowym danych należy wnioskować, 

że w okresie do października 2019 r. utworzono łącznie 498 miejsc pracy, co stanowi 

31,2% wartości docelowej wskaźnika.  

Niestety wewnętrzne sprawozdania ewaluacyjne i raporty z realizacji projektów 

poszczególnych OWES-ów nie pozwalają na dogłębną analizę osiągniętych do tej 

pory efektów i wskaźników, gdyż opracowania te nie prezentują kluczowych w tej 

kwestii danych, a skupiają się jedynie na prezentacji rozkładu odpowiedzi na pytania 

ankietowe kierowane do PS, ukierunkowane głównie na ocenę form wsparcia. 

Rekomenduje się zatem wprowadzenie standaryzowanego i spójnego systemu 

monitorowania i ewaluowania działań poszczególnych OWES umożliwiającego 

analizę postępów w realizacji projektów. Za wzór raportu ewaluacyjnego powinien 

służyć raport opracowany przez OWES obszaru bielskiego czy OWES SWR.  



 
 

Strona | 52  
 

4.4 Trwałość miejsc pracy tworzonych przez OWES  

Trwałość miejsc pracy tworzonych przez OWES jest jedną z istotniejszych kwestii 

w zakresie oceny skuteczności działań podejmowanych przez te podmioty. Jest to 

tym istotniejsze, że OWES-y zakładają jako jeden z celów swojej działalności wzrost 

liczby stabilnych, trwałych i wysokojakościowych miejsc pracy.  

Trudno jednak mówić o trwałości miejsc pracy w sytuacji, gdy projekty, w ramach 

których funkcjonują OWES-y wciąż są realizowane. Działania mające na celu 

tworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych PES/PS są wciąż podejmowane 

i wiarygodna ocena trwałości utworzonych miejsc pracy będzie możliwa na etapie 

ewaluacji ex-post realizowanych projektów.  

OWES-y przewidują monitorowanie trwałości tworzonych miejsc pracy w nowych 

oraz funkcjonujących już PES/PS. W ramach wskaźników zakładają trwałość miejsc 

pracy przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu trwania projektu22. Trwałość 

rozumiana jest jako świadczenie pracy na rzecz PES/PS w oparciu o umowę o pracę 

lub umowę cywilno-prawną i monitorowana poprzez oświadczenie PES/PS. I mimo, 

iż w regulaminach oraz planach działania OWES-y zakładają coroczny monitoring 

trwałości miejsc pracy i zamieszczanie jego wyniku w raporcie ewaluacyjnym, to nie 

zawsze dane te znajdują się we wskazanych dokumentach, co znacznie utrudnia 

szerszą analizę zagadnienia.  

Jednak w przypadku poszczególnych OWES pojawiają się sprawozdania dotyczące 

trwałości oferowanego wsparcia, np. w raporcie ewaluacyjnym OWES Obszaru 

Rybnickiego wskazuje się na trwałość funkcjonowania utworzonych dzięki wsparciu 

Ośrodka PES, a co za tym idzie również utworzonych w jego ramach etatów. 

Co więcej dostrzega się szansę na ich dalsze istnienie na rynku.  

Z perspektywy realizowanego projektu, uruchomionych PS, tematyki, 

w zakresie której się poruszają oraz wiedzy, jaką otrzymał każdy uczestnik 

w ramach realizowanych w projekcie działań, trwałość nowych 

przedsiębiorstw wydaje się być realna. Spośród wszystkich 

przedsiębiorstw społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu, 

niemal wszystkie funkcjonują na rynku już co najmniej 18 miesięcy, dając 

nadzieję na ich dalsze, efektywne funkcjonowanie. 

Faktyczna ocena trwałości, ze względu na czynnik ludzki, który odgrywa 

kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych, będzie 

możliwa dopiero po jakimś czasie ich działalności na rynku. 

[Raport ewaluacyjny OWES Obszaru Rybnickiego, s. 37] 

Okres trwałości w stosunku do powstających miejsc pracy w nowych PES wynosi 

13 miesięcy, z czego przez 12 miesięcy uczestnicy otrzymują wsparcie 

                                                           
22 Zapisy w dokumentacji JOWES  
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pomostowe – po czym po okresie 13 miesięcy utworzone miejsce pracy może 

zostać zlikwidowane lub zmienione mogą być warunki zatrudnienia. Należy 

dodać, że samo utrzymanie nowych miejsc pracy w nowym podmiocie wynika 

z umowy i dzięki wsparciu pomostowemu przez okres 12 miesięcy daje 

gwarancję utrzymania i funkcjonowania takiego podmiotu. Znacznie trudniejsze 

jest utrzymanie istniejącego PS po zakończeniu okresu trwałości, gdyż o tym 

decydują warunki rynkowe oraz dobre przygotowanie uczestników do 

prowadzenia podmiotu23. 

W przypadku OWES SWR przeprowadzono możliwie dokładną i szczegółową 

analizę trwałości utworzonych miejsc pracy (na tyle, na ile pozwala ł etap 

realizacji projektu). W wyniku wewnętrznej ewaluacji wskazano, że trwałość 

miejsc pracy należy ocenić jako zadowalającą (średnia ocena to 3,4 

na 5 stopniowej skali). W przypadku 3 z 7 PS trwałość wymagana projektem, 

w związku ze skorzystaniem ze wsparcia finansowego, została już osiągnięta24. 

To, co w największym stopniu wpływa na trwałość funkcjonowania utworzonych 

PES/PS, a wraz z nimi miejsc pracy to czynniki rynkowe, sytuacja gospodarcza 

kraju/regionu. Istotnym czynnikiem jest profil działalności PES/PS i stopień jego 

dopasowania do zapotrzebowania konsumentów na oferowane produkty 

i/lub usługi. To, czy miejsca pracy utrzymają się zależne jest od kondycji 

finansowej PES/PS, która jest też wynikiem popytu na ofertę podmiotu, 

ale również podejmowanych przez niego działań promocyjno-reklamowych. 

To, co wydaje się w związku z tym najistotniejsze to trafna ocena szans (analiza 

rynkowa) przetrwania PES/PS o założonym na etapie opracowywania planów 

utworzenia podmiotu profilu działalności, analiza lokalnego rynku w zakresie 

rozpoznania stopnia ewentualnego popytu czy analiza konkurencji. Niezwykle 

ważne jest również wsparcie PES/PS w działaniach marketingowych, 

promocyjnych pozwalających na dotarcie do potencjalnych klientów. 

Analizy powinny być prowadzone nie tylko przed utworzeniem PES/PS, ale także 

w trakcie jego funkcjonowania w celu ocenienia zasadności jego funkcjonowania. 

Część przedstawicieli OWES-ów jest bowiem zdania, że utrzymywanie PES/PS, 

które nie mają szans utrzymać się bez wsparcia z zewnątrz na rynku nie jest 

zasadne w dłuższej perspektywie czasowej.  

„(…) rynek weryfikuje różne plany na działalność. I moim zdaniem 

na pewno da się wpłynąć, żeby procent tych podmiotów, które dalej 

funkcjonują, być może zwiększyć, albo jeszcze wesprzeć, żeby on nie 

spadał znowuż, (...) jestem zwolennikiem tego, żeby jeżeli podmiot nie 

funkcjonuje, osoby się na przykład nie dogadują przykładowo albo nie 

ma rynku zbytu na dane usługi, to jestem tego zdania, że nie ma co też 

                                                           
23 Ewaluacja Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – raport 

końcowy, OWES Obszaru Rybnickiego, s. 35 
24 Raport z ewaluacji wewnętrznej projektu OWES SWR 2019, s. 6  
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tego podmiotu sztucznie utrzymywać i dotować, tylko po prostu trzeba 

go zamknąć, zmienić działalność, albo niektóre osoby, bardzo często 

taką mam diagnozę, że niektóre osoby po prostu do zarządzania się 

nie nadają i lepiej jakby pracowały u kogoś w innym podmiocie.”  

[OWES_1] 

„A jeżeli chodzi o wydłużenie trwałości, to na pewno dobra diagnoza, 

oczywiście ta nasza, OWES-owa analiza biznes planów, co mi w 100 

procentach na pewno nie pomoże, ale na pewno poprawia te 

możliwości, znaczy wybiera te podmioty, które rzeczywiście rokują 

i mają szanse funkcjonowania, to jest jedna rzecz.”  

[OWES_1] 

Inną istotną kwestią wpływającą na trwałość miejsc pracy jest  czynnik ludzki. 

Wpływa on na trwałość podmiotów i utworzonych w ich ramach miejsc pracy m.in. 

w następujący sposób: 

 zbyt niskie kompetencje osób prowadzących PES/PS, aby wzmocnić 

pozycję podmiotu na rynku i konkurować z innymi podmiotami 

świadczącymi podobne usługi lub oferującymi podobne produkty – 

działaniem, jakie może minimalizować ten czynnik są z pewnością 

oferowane przez OWES szkolenia, ale również doradztwo o charakterze 

ogólnym, jak i specjalistycznym czy biznesowym. Kluczowym jest 

dopasowanie formy i zakresu oraz tematyki wsparcia do indywidualnych 

potrzeb pracowników PES/PS; 

 rotacje pracowników – zapewnienie atrakcyjnych warunków zatrudnienia 

i szkolenia kadry kierowniczej PES/PS w zakresie motywowania 

pracowników, zwłaszcza, że osoby dla których tworzone są miejsca pracy 

w sektorze ekonomii społecznej, mogą borykać się z różnymi problemami 

zdrowotnymi, życiowymi czy rodzinnymi, które mogą wpływać na ich 

postawę wobec świadczenia pracy; mogą to być również problemy 

związane z wyuczoną bezradnością, biernością zawodową, niską 

samooceną, które są obszarami wymagającymi większego wsparcia 

ze strony potencjalnego pracodawcy.  

„I to zależy w głównej mierze od tego, czy ludzie, którzy się tym 

zajmują są w dobrym miejscu. Czy mają na tyle dobre kompetencje do 

tego, żeby prowadzić taki biznes.”  

[OWES_4] 

Jednym z rozwiązań mogących pozytywnie wpływać na trwałość miejsc pracy 

tworzonych w ramach działalności podejmowanej przez OWES-y jest dążenie 

do zwiększenia stopnia korzystania z oferty PES/PS przez JST oraz lokalny 

biznes. Działania tego typu są zaakcentowane w planach działania śląskich 
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OWES-ów, gdyż dostrzegają one w tym rozwiązaniu szansę dla rozwoju, 

a często w ogóle przetrwania tworzonych podmiotów ekonomii społecznej 

wspierających osoby w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.   

Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, że na trwałość miejsc pracy mają 

wpływ liczne czynniki, mogą być zależne i niezależne od PES/PS oraz OWES, 

które wspomaga PES/PS w procesie wchodzenia na rynek. Czynniki te w dużym 

stopniu determinują czas funkcjonowania podmiotu na rynku oraz jego kondycję 

po okresie wsparcia pomostowego. Samą trwałość miejsc pracy, rozumianą jako 

kontynuację zatrudnienia po ustaniu wsparcia pomostowego ocenić będzie 

można po upływie pewnego czasu od zakończenia projektów, nie jest to w pełni 

możliwe na tym etapie ich trwania.  

4.5 Kosztochłonność działań OWES 

Uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań OWES 

w kwocie 104.173.873,96 zł oraz szacowaną liczbę utworzonych miejsc pracy 1596, 

koszt utworzenia jednego miejsca pracy powinien wynosić 65.271,85 zł. Należy 

jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie fundusze przeznaczone są na tworzenie 

miejsc pracy, ale także na inne działania OWES, w związku z tym koszt utworzenia 

jednego miejsca pracy w rzeczywistości jest niższy.  

OWES w założeniach projektowych na okres od sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 

2023 r. przewidziały dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych 

(maksymalnie 24.000 zł na miejsce pracy + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie 

społecznym przez pierwszy rok działalności)25.  

Tabela 12. Wskaźniki założone do realizacji przez OWES 

OWES  Liczba miejsc 
pracy utworzonych 
w PS 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem  

Liczba PES 
objętych 
wsparciem 

JOWES 259 898 227 

OWES MOST* 344 1192 301 

OWES obszaru 
bielskiego 

215 746 188 

OWES Obszaru 
Rybnickiego  

171 592 150 

                                                           
25 Dane pochodzą z informacji o naborach wniosków zamieszczanych przez poszczególne OWES.  
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OWES subregionu 
Centralno-
Wschodniego 

400 1192 301 

OWES SWR 317 1098 278 

ROWES 2.0 291 1008 255 

Źródło: opracowanie ASM na podstawie wniosków o dofinansowanie poszczególnych OWES 
* OWES MOST złożył wniosek o dofinansowanie projektu na obszar centralno-wschodni w ramach 

RPO WSL, jednak w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nie realizuje projektu. 

Łącznie w ramach projektów realizowanych przez OWES (z wyłączeniem OWES 

MOST) założono utworzenie 1653 miejsc pracy w PS, objęcie wsparciem 1399 PES 

oraz 5534 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

4.6 Czynniki oddziałujące na działalność OWES 

ROPS wymienia dwa główne czynniki negatywnie wpływające na działanie  

OWES-ów. Pierwszym rodzajem są czynniki zewnętrzne - formalne, czyli zmienność 

wytycznych i przepisów, na których opiera się ich działalność. Drugim czynnikiem są 

zmiany strukturalne, między innymi spadek stopy bezrobocia, w wyniku którego 

maleje liczba potencjalnych beneficjentów oferowanego przez OWES-y wsparcia. 

Rozszerzenie oferty OWES-ów powinno według ROPS dotyczyć wspierania już 

powstałych przedsiębiorstw.  

Według reprezentantów OWES-ów ważnym rodzajem działalności OWES-ów są 

różne formy wsparcia dla PES i PS. W indywidualnych wywiadach pogłębionych 

prowadzonych z przedstawicielami OWES-ów tylko dwa podmioty szczegółowo 

wypowiadają się na temat oferowanych form wsparcia. Pierwszy rodzaj 

wymienianego wsparcia określony został przez podmiot jako ogólne tworzenie miejsc 

pracy, opierające się głównie na pomocy przy tworzeniu biznesplanu lub też 

merytorycznej ocenie pomysłów:  

„…Taka standardowa ścieżka wsparcia wygląda w ten sposób, że my w 

pierwszej kolejności od takiego inicjatora chcemy opis pomysłu, co można 

robić. Każdy taki inicjator ma przedstawionego swojego opiekuna.” 

[OWES_6]  

Ważne jest także, jak mówi jeden z przedstawicieli OWES, aby wsparcie oferowane 

przez te podmioty było wielotorowe i kompleksowe. Istotne są nie tylko usługi 

szkoleniowe i doradcze (także dla już istniejących przedsiębiorstw), ale również 

stwarzanie miejsc dogodnych do pracy, przestrzeni, w której przedstawiciele PS 

mogliby realizować swoje działania. Stworzenie miejsc, w których mogliby 

współpracować, odbywać szkolenia, organizować konferencje, wydarzenia 

promocyjne przyczyniałoby się do swobodniejszej wymiany doświadczeń i informacji 
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między tymi podmiotami - co, w opinii przedstawiciela jednego z OWES-ów mogłoby 

spowodować pozytywne zmiany w gospodarce lokalnej.  

Do czynników zagrażających lub utrudniających realizowanie wyznaczonych przez 

OWES-y zadań zaliczono przede wszystkim zmiany strukturalne, w tym głównie 

zmniejszającą się stopę bezrobocia, a co za tym idzie malejące społeczne 

zainteresowanie różnymi formami oferowanego wsparcia. Ze względu 

na wspomniany spadek stopy bezrobocia, głównymi beneficjentami OWES-ów są 

obecnie osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne, które, jak wskazuje 

jeden z przedstawicieli IZ, są beneficjentami trudnymi:  

„Pozostała grupa, ta powiedzmy najbardziej oddalona […]. Bo z nimi się 

dużo ciężej współpracuje.”  

[IZ_2]  

Przedstawiciel IZ zwraca także uwagę na aspekt rentowności Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej związany przede wszystkim z powstawaniem coraz większej 

ich liczby, co powoduje wzrost konkurencyjności na rynku. Działaniem, które w jego 

opinii najbardziej wspomagałoby poprawne funkcjonowanie i rentowność OWES-ów 

w ich trudnej sytuacji na rynku byłoby przede wszystkim odgórne wsparcie 

zapewnione przez samorządy, które powinny dążyć do zapewnienia nieprzerwanego 

funkcjonowania OWES-ów, chociażby poprzez zlecanie im określonych działań.  

Odnosząc się do omawianego zagadnienie można wymienić następujące czynniki 

wpływające na jakość/skuteczność prowadzonych przez OWES-y działań:  

Czynniki wewnętrzne: 

 (pozytywne) zaangażowana kadra, doświadczenie i wiedza organizacyjna 

oraz rozpoznawalność, 

 (pozytywne) rozbudowana baza kontaktów, powstała na skutek realizowania 

projektów grantowych. 

Czynniki zewnętrzne:  

 (pozytywne) bardzo dobry kontakt z ROPS, opierający się na swobodnej 

wymianie informacji i doświadczeń podczas organizowanych spotkań 

sieciujących, 

 (pozytywne) korzystne zmiany legislacyjne dotyczące wsparcia osób 

zagrożonych wykluczeniem,  

 (negatywne) zmiany strukturalne, między innymi spadek stopy bezrobocia, 

w wyniku którego maleje liczba potencjalnych beneficjentów oferowanego 

przez OWES-y wsparcia, 

 (negatywne) zmienność wytycznych i przepisów, na których opiera się  

działalność OWES. 
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Najczęściej przedstawiciele OWES biorący udział w wywiadach pogłębionych 

za główną barierę w efektywnym funkcjonowaniu podmiotu uważali zbyt rozwinięty 

aparat biurokracji (w tym: przepisy prawa/regulacje prawne/małą elastyczność 

funkcjonowania w ramach środków europejskich oraz obawy, że pozyskane środki 

będzie trzeba zwrócić). 

Wskazując na różnice między działalnością poszczególnych OWES w zależności 

od uwarunkowań terytorialnych należy odnieść się do dwóch czynników.  

Pierwszym z czynników różnicujących jest wielkość obsługiwanego subregionu. 

Kryterium wielkości terytorialnej jest jednak postrzegane zarówno jako czynnik 

ułatwiający działanie OWES-ów, jak i go utrudniający. W opinii przedstawiciela 

jednego z OWES-ów, im większa aglomeracja, tym łatwiej jest podmiotom realizować 

podstawowe działania, ze względu na większy popyt i zainteresowanie wsparciem. 

W opinii innego przedstawiciela OWES-u regionalizacja doprowadza jednak 

do sytuacji, w której niektóre podmioty nie są w stanie obsłużyć wszystkich 

beneficjentów, ze względu na ich dużą liczbę, w innych zaś liczba ludności 

zamieszkująca dany region jest tak mała, że niewiele osób korzysta ze wsparcia 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Drugim z czynników jest specyfika danego subregionu (dotyczy to głównie 

charakterystycznego dla regionu potencjału społeczno-ekonomicznego). Szczególną 

uwagę zwrócono tutaj na aspekt chłonności rynku, która jest większa w centrum 

aglomeracji, niż w mniejszych ośrodkach.   

4.7 Współpraca OWES z innymi interesariuszami  

Współpraca OWES-ów z innymi instytucjami na poziomie lokalnym i regionalnym, 

które również realizują działania na rzecz wspierania ekonomii społecznej jest jedną 

z istotnych form realizacji misji ukierunkowanej na pomoc osobom zagrożonym 

lub wykluczonym społecznie. Komplementarna pomoc płynąca z wielu źródeł może 

dawać lepsze rezultaty niż pojedynczo podejmowane działania. Ułatwia również 

dotarcie do osób i podmiotów potrzebujących wsparcia, zwłaszcza tych, które same 

nie potrafią dotrzeć do instytucji, które mogą udzielić pomocy, jakiej potrzebują.  

Odnosząc się do kwestii współpracy z innymi interesariuszami trzeba wspomnieć 

o dwóch OWES-ach, które w swoim wniosku o dofinansowanie na lata 2018-2023 

uwzględniły strategie i cele Lokalnych Grup Działania (LGD) w zakresie powiązania 

projektu z innymi strategiami. Określono wspólne płaszczyzny wspierania lokalnej 

społeczności oraz zakres planowanych działań, np. integrację lokalnych społeczności 

i animację społeczną w zakresie ekonomii społecznej, przedsięwzięcia wspierające 

poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 

bez zatrudnienia, powstanie lub rozszerzenie zakresu działalności podmiotów 

gospodarczych (w tym uruchomienie działalności pozarolniczej przez rolników) 

oraz uczestnictwo w warsztatach (pozwalające na zdobycie nowych umiejętności/ 

kompetencji). JOWES jest przykładem OWES-u, który w dużym stopniu skupił się 
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na szczegółowej analizie wspólnych płaszczyzn działania z LGD na rzecz lokalnych 

społeczności. W przypadku OWES obszaru bielskiego odniesienia do działalności 

LGD ograniczały się do uwzględnienia możliwości objęcia wsparciem osób 

zamieszkujących obszary objęte działaniem LGD.  

JOWES, działający w ramach celów, działań i poddziałań finansowanych 

m.in. z EFS będzie swoje cele realizował przez wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług 

społecznych. Współpraca RLGD oraz JOWES pozwoli skuteczniej 

realizować plan komunikacji, promocji gospodarki rybackiej 

zaangażowanej społecznie, budowania mechanizmów współpracy oraz 

wspierania działań animacyjnych. 

[Wniosek o dofinansowanie JOWES]  

Należy podkreślić jednak, że nie wszystkie OWES-y mają taką samą możliwość 

współpracy z LGD, ze względu na różną specyfikę subregionów w województwie 

śląskim pod kątem występowania obszarów wiejskich. 

W założeniach programowych OWES-y wskazują na chęć podjęcia współpracy 

z JST oraz biznesem, jednakże jednocześnie wskazują liczne trudności i bariery 

utrudniające nawiązanie współpracy. Najczęściej wymieniane to m.in. społeczne 

postrzeganie PS, a także brak zainteresowania przedstawicieli JST i biznesu 

współpracą z PS oraz niewystarczająca wiedza o możliwościach, potencjale i ofercie 

regionalnych PS. Założeniem OWES na okres 2018-2023 jest polepszenie 

i poszerzenie zakresu współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnych 

samorządów oraz przedsiębiorców a przedsiębiorstwami społecznymi, w dużej 

mierze oparte na działaniach informacyjno-promocyjnych mających na celu dotarcie 

z informacją i ofertą PS do JST i biznesu. W przypadku JST OWES-y stawiają 

na współpracę w zakresie realizacji usług animacyjnych dla lokalnych społeczności.  

Plany i założenia OWES w zakresie współpracy z JST weryfikuje rzeczywistość, 

która potwierdza wskazywane przez OWES-y bariery współpracy. Jak pokazują 

wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli śląskich JST ponad połowa 

(51,4%) z nich nie potrafi wskazać instytucji, która w ich subregionie pełni funkcję 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
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Wykres 10. Znajomość organizacji pełniącej funkcję OWES przez przedstawicieli JST  

49%
51%

Tak, znam 
Nie, nie znam

 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Prawie wszystkie OWES-y biorące udział w badaniu zadeklarowały stałą współpracę 

z JST, w szczególności zaś z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Ośrodkami Pomocy 

Społecznej. Współpraca z PUP wynika według przedstawicieli OWES-ów 

z komplementarności prowadzonych przez te dwa typy podmiotów działań, 

w szczególności dotyczących aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, 

przy czym zakres działalności OWES jest przez nich oceniany jako szerszy.  

Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, to 11 podmiotów 

uczestniczących w wywiadach pogłębionych potwierdziło współpracę z OWES-ami, 

zaznaczając tym samym, że kontakt ten był regularny. Podobnie jak w przypadku 

OWES-ów, większość przedstawicieli JST stwierdziła, że działania realizowane przez 

ten podmiot były działaniami uzupełniającymi, przy czym jeden z przedstawicieli 

zaznaczył, że OWES-y realizują bardziej specjalistyczne programy wsparcia, takie 

jak na przykład doradztwo biznesowe. Taka specjalizacja w zakresie wykonywania 

konkretnych działań jest dla przedstawicieli JST o tyle istotna, że każdy z podmiotów 

realizuje inne formy wsparcia, przez co ich wspólne działanie zyskuje charakter 

kompleksowy. Istotna staje się tutaj ponadto elastyczność i dostosowywanie do 

aktualnej sytuacji realizowanych przez te podmioty form wsparcia; obszary, w których 

dany OWES nie prowadzi działań, są zagospodarowane przez JST i odwrotnie. Na 

podstawie powyższych założeń można więc wysnuć wniosek, że jednym z celów 

współpracy między tymi podmiotami jest dążenie do komplementarności działań, 

m.in. poprzez elastyczne ich dostosowanie do bieżącej sytuacji:  

„Skoro działając w poprzednim okresie finansowania wiedzieliśmy, 

że OWES skupia się wyłącznie na ekonomizacji, pomijając troszkę te 

pozostałe organizacje, my, jako jednostka samorządowa, miasto, które też 

pełni funkcje takiego organu kontroli zewnętrznej nad podmiotami 
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ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi, uznaliśmy, że trzeba 

to uzupełnić (...).” 

[JST_1] 

Prawie wszyscy przedstawiciele JST wypowiadający się na temat oceny współpracy 

z OWES (6 na 7 wskazań) stwierdzili, że są z niej zadowoleni oraz, że nie wystąpiły 

w czasie jej trwania żadne problemy lub utrudniające współpracę bariery. 

Jeden z przedstawicieli zaznaczył natomiast, że jeżeli takie problemy się pojawiały, 

to były na bieżąco rozwiązywane. Przedstawiciele JST wypowiedzieli się także 

na temat ewentualnych rozwiązań mających na celu zwiększenie współpracy między 

tymi dwoma podmiotami. Najogólniej wymienić można dwie kategorie takich 

rozwiązań: po pierwsze, zwiększenie i zacieśnienie kontaktów między jednostkami, 

polegające zarówno na zwiększeniu ilości spotkań i kontaktów, jak i na odbywaniu 

wspólnych szkoleń, a nawet tworzeniu wspólnych zespołów i inicjatyw. Obecnie 

komunikacja między JST i OWES odbywa się za pośrednictwem różnych kanałów, 

jednak najczęściej wymienianym przez tych pierwszych jest kontakt niebezpośredni 

(telefoniczny lub mailowy). Drugim ważnym czynnikiem mogącym zacieśnić 

współpracę jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej działań 

podejmowanych przez oba te podmioty i oferowanych form wsparcia.  

W opinii przedstawicieli jednostek samorządowych do głównych zadań OWES 

należą:  

 Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych 

na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – 

41,5%; 

 Realizacja wsparcia szkoleniowego – 28,3%; 

 Usługi inkubacyjne i inne działania ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy 

– 15,1%; 

 Świadczenie usług animacyjnych – 12,3%; 

 Upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej – 11,4%;  

 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie prawnym, księgowym 

oraz merytorycznym – 10,4%; 

 Wsparcie finansowe dla PES i pomoc w otrzymaniu dotacji – 9,4%;  

 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach 

rodzinnych, wychowawczych, przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi – 

4,7%; 

 Działania informacyjno-promocyjne – 2,8%; 

 Wspieranie środowisk zagrożonych wystąpieniem problemów społecznych – 

1,9%; 

 Inicjowanie działań na rzecz ekonomii społecznej – 1,9%; 

 Realizacja działań wiążących przedsiębiorstwa z samorządem – 1,9%; 

 Wsparcie lokalnych działań na rzecz mieszkańców - polityka społeczna – 

1,9%; 
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 Realizacja wsparcia psychologicznego – 0,9%; 

 Współpraca z PES – 0,9%; 

 Wspieranie NGO – 0,9%.  

Odnosząc się do spontanicznych odpowiedzi respondentów reprezentujących 

lokalne samorządy należy zauważyć, że w głównej mierze działalność OWES-ów 

wiązana jest z szeroko rozumianym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, 

a więc można wnioskować, że przedstawiciele JST znają ogólny zakres działalności 

i zadania OWES-ów.  

Analizując aktywność JST w obszarze ekonomii społecznej, należy stwierdzić, 

że tylko w pewnym stopniu realizowały działania związane w tą problematyką. 

OWES-y zakładały współpracę z JST co najmniej na polu animacji lokalnej 

społeczności oraz wykorzystywania przez JST zapisów w przetargach/zapytaniach 

wspierających sektor ekonomii społecznej. W dużym stopniu były nastawione 

na wzbudzenie w przedstawicielach JST poczucia społecznej odpowiedzialności 

i wsparcia dla działań wpisujących się w realizację polityki ekonomii społecznej, 

m.in. poprzez zwiększenie wartości usług zlecanych przez JST PES zwłaszcza 

w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych czy 

rynku pracy.  

W największym stopniu (43,0%) samorządy wskazywały na włączenie problematyki 

ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych gmin/powiatów oraz stosowanie 

klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jako form realizacji działań 

z zakresu ekonomii społecznej. W ponad 30% JST podjęto również działania 

ukierunkowane na wsparcie w tworzeniu podmiotów o charakterze reintegracyjnym 

oraz promowanie sektora ekonomii społecznej w przestrzeni wirtualnej, w tym 

organizację zintegrowanego systemu wymiany informacji o prowadzonych 

działaniach/wydarzeniach, baz danych oraz aktywizacji działań w mediach 

społecznościowych. Pozostałe działania, tj. organizowanie forów i spotkań służących 

wymianie informacji między przedstawicielami administracji publicznej, w tym służb 

zatrudnienia i pomocy społecznej, OWES-ami a przedstawicielami PES, inicjowanie 

tworzenia nowych PS generujących miejsca pracy oraz organizacja wizyt studyjnych 

umożliwiających wymianę informacji na temat sektora ekonomii społecznej były 

realizowane przez mniej niż 30% śląskich JST.  

Analiza zakresu realizowanych działań na rzecz ekonomii społecznej na terenie 

jednostek samorządowych wskazuje na pewne tendencje – JST w większym stopniu 

są skłonne wprowadzić rozwiązania związane z obszarem ekonomii społecznej, 

jeżeli nie wymagają one zwiększonych nakładów finansowych, czasowych 

czy kadrowych. W związku z tym zdecydowanie częściej samorządy decydowały się 

na włączenie problematyki ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych 

gminy/powiatu czy stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 

niż organizowanie forów i spotkań służących wymianie informacji czy wizyt 

studyjnych, gdyż te działania wymagają większego nakładu pracy organizacyjnej, 
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co może być problematyczne zwłaszcza w sytuacji nadmiernego obciążenia 

pracowników instytucji innymi zadaniami.  

Tabela 13. Zakres działań z obszaru ekonomii społecznej realizowanych na terenie JST 

 Tak Nie 

Włączenie problematyki ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych 
gminy i powiatu  

43,0% 57,0% 

Inicjowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych generujących 
miejsca pracy 

28,0% 72,0% 

Promocja sektora ekonomii społecznej w przestrzeni wirtualnej, w tym 
organizacja zintegrowanego systemu wymiany informacji o prowadzonych 
działaniach/wydarzeniach, baz danych oraz aktywizacja działań w mediach 
społecznościowych 

33,3% 66,7% 

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez JST  43,0% 57,0% 

Organizowanie forów i spotkań służących wymianie informacji między 
przedstawicielami administracji publicznej, w tym służb zatrudnienia i  pomocy 
społecznej, OWES a przedstawicielami PES 

29,0% 71,0% 

Organizacja wizyt studyjnych umożliwiających wymianę informacji na temat 
sektora ekonomii społecznej 

27,1% 72,9% 

Wsparcie dla tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym (tj. CIS, 
KIS, WTZ, ZAZ), np. pomoc finansowa, wsparcie merytoryczne/organizacyjne  

34,6% 65,4% 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

W pewnym stopniu na niewielką inicjatywę JST w zakresie realizacji działań na rzecz 

ekonomii społecznej może też wpływać przekonanie ich przedstawicieli o braku 

specjalnych potrzeb w ich regionie. Blisko 70% z nich jest zdania, że ich region jest 

dotknięty problemami społecznymi (takimi jak bezrobocie, ubóstwo, przyrost liczby 

osób niepełnosprawnych i starszych wymagających opieki) w przeciętnym stopniu, 

a ok. 16% uważa, że na ich obszarze działania problemy społeczne występują 

w dość małym lub bardzo małym stopniu. Jedynie w 15% przypadków wskazywano 

na dość dużą bądź dużą skalę występowania problemów społecznych.  
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Wykres 11. Ocena stopnia występowania problemów społecznych na terenie JST 

1,9

13,1

69,2

8,4

7,5

W bardzo dużym stopniu

W dość dużym stopniu

W przeciętnym stopniu

W dość małym stopniu

W bardzo małym stopniu

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Wśród przedstawicieli JST niemal połowa (48,6%) jest przekonana, że OWES-y 

oferują narzędzia dopasowane do lokalnej specyfiki i potrzeb osób znajdujących 

się w szczególnej sytuacji, co może mieć również przełożenie 

na niepodejmowanie przez JST w dużym stopniu działań związanych z ekonomią 

społeczną i przerzucenie znacznej odpowiedzialności za rozwój tej dziedziny 

na podmioty stricte w tym celu utworzone. Niemniej jednak 42,1% wskazuje, 

że narzędzia oferowane przez OWES-y w przeciętnym stopniu wpisują się 

w realizację lokalnych potrzeb osób znajdujących się w szczególnej sytuacji. 

Mimo tej oceny, jedynie 9,4% przedstawicieli JST jest zdania, że instytucje te nie 

spełniają pokładanych w nich oczekiwań względem wsparcia lokalnej 

społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji.  
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Wykres 12. Ocena narzędzi oferowanych przez OWES w zakresie dopasowania do lokalnej specyfiki 

i potrzeb osób w szczególnej sytuacji  

7,5

41,1
42,1

7,5

1,9

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Przedstawiciele JST realizację celów nałożonych na OWES-y oceniają 

przeciętnie – średnia ocen wynosi od 3,30 do 3,69 punktu w 5-punktowej skali.  

Najlepiej oceniane są działania realizowane przez OWES-y w związku 

z upowszechnianiem wiedzy na temat ekonomii społecznej (najwyższa średnia 

ocena – 3,69 punktu, a także najwyższy odsetek jednoznacznie pozytywnych 

ocen (15%) oraz najniższy odsetek braku odpowiedzi respondentów).  

Najsłabiej z kolei oceniane są działania OWES-ów związane z pomocą 

przy przygotowywaniu zleceń/zamówień publicznych angażujących PES (średnia 

ocen 3,30 punktu).  

Odnosząc się jednak do ww. wyników należy zwrócić uwagę, jak znaczące są 

odsetki wskazań odpowiadające brakowi wiedzy przedstawicieli JST w zakresie 

realizacji przez OWES poszczególnych wymienionych działań. Świadczą one 

o niewystarczającym poziomie wiedzy na temat podejmowanych działań przez 

OWES-y w poszczególnych subregionach. W przypadku działań 

ukierunkowanych na pomoc istniejącym PES w wypracowaniu dochodów oraz 

pomoc przy przygotowaniu zleceń/zamówień publicznych angażujących PES, 

odsetek wskazań na brak wiedzy w tym zakresie jest przeważający i sięga niemal 

60%. Respondenci bądź nie mają styczności z tą formą działalności OWES-ów, 

bądź takie działania przez OWES w ich regionie nie są podejmowane i stąd 

wybór odpowiedzi „nie wiem” w trakcie wywiadu.  

 



 
 

Strona | 66  
 

Tabela 14. Ocena działań OWES przez przedstawicieli JST  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Średnia 
ocena w 5-
punktowej 

skali 

Odsetek 
odpowiedzi 

nie wiem 

Wspieranie 
powstawania nowych 
podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym 
przedsiębiorstw 
społecznych 

10,3% 27,1% 20,6% 2,8% 2,8% 3,62 36,4% 

Wspieranie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
w PES, w tym w PS 

8,4% 21,5% 23,4% 2,8% 3,7% 3,47 40,2% 

Utworzenie miejsc 
pracy w istniejących PS 

2,8% 24,3% 18,7% 1,9% 2,8% 3,44 49,5% 

Pomoc istniejącym PES 
w wypracowaniu 
dochodów 

3,7% 14,0% 19,6% 2,8% 1,9% 3,36 57,9% 

Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
ekonomii społecznej  

15,0% 24,3% 26,2% 0,9% 2,8% 3,69 30,8% 

Działania na rzecz 
pogłębienia 
współpracy pomiędzy 
PES a lokalnymi 
instytucjami 
i przedsiębiorcami 

6,5% 26,2% 22,4% 3,7% 2,8% 3,48 38,3% 

Pomoc przy 
przygotowaniu 
zleceń/zamówień 
publicznych 
angażujących PES  

4,7% 15,0% 16,8% 3,7% 3,7% 3,30 56,1% 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Obecnie współpracę z OWES-em potwierdza 1/3 badanych reprezentantów 

śląskich JST. Odsetek JST współpracujących z OWES-ami w poszczególnych 

subregionach jest różny – od 38,9% w subregionie centralno-południowym, 

do 21,1% w subregionie północnym (częstochowskim).  
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Wykres  13. Współpraca JST z OWES-mi w ujęciu subregionalnym  

OWES SWR

OWES Obszaru Rybnickiego

ROWES 2.0

OWES Subregionu Centralno-Wschodniego

OWES Obszaru Bielskiego

JOWES

33,3%

33,3%

38,9%

21,4%

38,5%

21,1%

66,7%

66,7%

61,1%

78,6%

61,5%

78,9%

Nie, nie współpracuje

Tak, współpracuje

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

JST, które nie nawiązały współpracy z OWES działającym na ich terenie 

wskazywały na następujące przyczyny:  

 brak potrzeby nawiązania współpracy pomiędzy JST a OWES – 30,4%; 

 brak podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy/powiatu – 14,5%; 

 brak wiedzy o OWES (brak wiedzy, jaka instytucja pełni tę funkcję 

w subregionie, jakie są jej cele i podejmowane działania) – 11,6%; 

 niewystarczające działania informacyjno-promocyjne ze strony OWES – 

5,8%; 

 brak podjętej inicjatywy nawiązania współpracy ze strony OWES – 5,8%; 

 inne instytucje współpracują z OWES, więc nie ma potrzeby nawiązywania 

współpracy z OWES przez JST – 4,3%; 

 braki kadrowe uniemożliwiające koordynację współpracy ze strony JST – 

1,4%.  

Ponadto 26,1% badanych nie potrafiło wskazać przyczyny braku nawiązania 

współpracy pomiędzy ich jednostką samorządu terytorialnego a funkcjonującym  

w ich regionie Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Prawdopodobnie 

decyzje te zapadają na innym szczeblu administracyjnym i ich przesłanki nie są 

rozpowszechniane wśród pozostałych pracowników urzędów.  

Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, iż ponad 30% osób reprezentujących 

śląskie JST jest zdania, że nie ma potrzeby nawiązywania współpracy  

z OWES-em. Przedstawiciele gmin i powiatów nie są więc świadomi, 

że współpraca taka mogłaby pomóc rozwiązywać problemy mieszkańców ich 

regionu, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji. Brak potrzeby współpracy może być 
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wypadkową braku wiedzy o zakresie działalności i możliwościach wsparcia 

oferowanych przez OWES, ale również niedostrzegania lub niedoszacowania 

zakresu problemów z jakimi mierzą się mieszkańcy gminy/powiatu. Nie należy 

jednak całkowicie wykluczać, że brak potrzeby nawiązania współpracy wynika 

z niskiego stopnia występowania zapotrzebowania na wsparcie, jakie oferują 

OWES-y na terenie badanych JST.  

W okresie, który obejmował niniejsze badanie, tj. od 1 s ierpnia 2018 r. 

do 31 sierpnia 2019 r. z OWES współpracowało w sposób ciągły przez 

co najmniej 6 miesięcy jedynie 12,1% uczestniczących w badaniu JST, 

co oznacza, że znaczna większość (87,9%) JST nie nawiązała w tym czasie 

żadnej trwałej współpracy z OWES.  

Z kolei przed 1 sierpnia 2018 r. współpracę z OWES podjęło łącznie 31,8% 

uczestniczących w badaniu JST, w tym 15,0% podejmowało tę współpracę 

często.  

Wykres 14. Podejmowanie współpracy pomiędzy JST a OWES przed 1.08.2018 r.  

15,0

16,8

68,2

Tak, często

Tak, rzadko 

Nie

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Reasumując zagadnienia związane ze współpracą JST z OWES-ami należy 

zauważyć, że jej zakres nie jest szeroki i nie jest to zjawisko powszechne. 

W dużej mierze wśród przedstawicieli JST dostrzegalne jest przekonanie o braku 

konieczności podjęcia wspólnych działań z OWES-em na rzecz ekonomii 

społecznej. Pojawiające się w ich wypowiedziach częste unikanie odpowiedzi 

na pytania, zwłaszcza w zakresie oceny działań podejmowanych przez OWES 

i ich jakości, świadczy o niewystarczającym poziomie wiedzy przedstawicieli JST 

na temat działalności OWES-ów i braku doświadczeń we współpracy z nimi. 

Warto rozważyć podjęcie działań ukierunkowanych na zacieśnienie, a  wręcz 

stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy JST a OWES-ami w celu realizacji 

zadań wynikających z założeń ekonomii społecznej, zwłaszcza, że OWES-y 
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dysponują sprawnie funkcjonującymi rozwiązaniami w tym zakresie, a JST jako 

instytucje na szczeblu lokalnym posiadają największą wiedzę o problemach 

dotykających społeczności, a także potrzebach mieszkańców, w tym 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.  

OWES-y podejmowały ponadto współpracę z IZ, która w trakcie wywiadów 

pogłębionych oceniła ją jako w pełni zgodną z oczekiwaniami. Szczególnie 

pozytywnie ocenione zostało przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje 

koordynatorów projektów, w tym przede wszystkim wysoki poziom ich wiedzy 

dotyczącej zarówno ekonomii społecznej, jak i kwestii technicznych, takich 

jak prowadzenie oraz sposób rozliczania projektów. Przedstawiciel IZ współpracujący 

z OWES-ami ocenił pozytywnie etap złożenia i wyboru wniosku, a także podpisania 

umowy o przyznanie dofinansowania, zaznaczając, że etap ten uległ wydłużeniu 

i trwał około dwóch miesięcy. Etap realizacji projektu, bieżącej współpracy, 

prowadzonych konsultacji i ewentualnych zmian w projekcie oceniony został przez 

przedstawiciela IZ jako w pełni zadowalający. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na 

sprawną realizację zadań wyznaczonych na tym etapie oraz dobry kontakt 

z koordynatorem projektu:  

„No bardzo szybko to wygląda. Bo ten kontakt z koordynatorem projektu, 

my się już znamy ładnych parę lat, bo ja ich już wcześniej prowadziłam 

w poprzednich projektach. To jakby przechodzi kolejny projekt też tutaj, 

jest pod moją opieką i już jesteśmy tak dotarci z panem X, który tam 

prowadzi, że najpierw jest z reguły kontakt telefoniczny, omawiamy 

zmiany, co jak napisać, żeby jak najszybciej te zmiany wprowadzać. Żeby 

to nie miało wpływu na tę rzecz najważniejszą dla nich, czyli płynność 

finansową na projekcie.” 

[IZ_1] 

Pozytywnie ocenił ponadto stopień realizacji założeń projektu, który wedle jego stanu 

wiedzy zrealizowany oraz rozliczony został terminowo. Jeżeli chodzi o ocenę 

działalności OWES-ów, obaj przedstawiciele IZ wypowiedzieli się pozytywnie, 

a konkretniej zwrócili uwagę na krótki czas, który upływał od momentu złożenia 

wniosku o dofinansowanie do etapu finalnego, czyli podpisania umowy. Jeden z nich 

zaznaczył jednak, że usprawnienia wymagają kwestie zabezpieczeń, szczególnie 

w przypadku realizowanych przez OWES-y wieloletnich, wielomilionowych projektów.  

OWES-y podejmują również działania ukierunkowane na wspieranie podmiotów 

reintegracyjnych. Można zauważyć, iż część klientów OWES korzystała ze wsparcia 

CIS-ów, KIS-ów, WTZ-ów, ZAZ-ów w przeszłości. Ponadto celem obu rodzajów 

podmiotów (zarówno OWES, jak i podmiotów reintegracyjnych) jest wsparcie osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.  

„Tak. Korzystają. Klienci tych CIS-ów, KIS-ów (…) WTZ-ów są  

priorytetowo traktowani w staraniu się.” 
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[OWES_4]  

„Mało jest takich osób, które gdzieś tam właśnie same o nas słyszały 

i same przychodzą. Przeważnie są albo przekierowane przez inne jakieś 

organizacje, typu właśnie podmioty reintegracyjne, albo przez inne 

instytucje, z którymi współpracujemy.” 

[OWES_7] 

Dodatkowo podmioty reintegracyjne (np. CIS-y), jako podmioty ekonomii społecznej 

są objęte wsparciem OWES-ów. Zakres oferowanego wsparcia to m.in. wsparcie 

w staraniu się o środki zewnętrzne, przeprowadzeniu diagnozy, wsparcie sieciujące, 

animacja, szkolenia dla podopiecznych, ale w głównej mierze wsparcie doradcze, 

skupiające się na doraźnej pomocy w sytuacjach trudnych, niejasnych, z którymi 

przedstawiciele podmiotu reintegracyjnego nie są w stanie poradzić sobie 

we własnym zakresie, bądź potrzebują opinii i ukierunkowania przez specjalistów/ 

osoby posiadające większą wiedzę i doświadczenie.  

„To znaczy, często jest tak, że do nas przychodzą osoby, które prowadzą 

(...) podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą te jednostki i po prostu 

wspieramy ich w pozyskaniu, czy w diagnozie, czy w pozyskaniu ogólnie 

rzecz biorąc środków na dalsze funkcjonowanie. No i ewentualnie 

w trakcie funkcjonowania też oczywiście im doradzamy, wspieramy ich, 

w jaki sposób mogą różnego rodzaju sytuacje problemowe rozwiązywać, 

sieciujemy ich (…)”  

[OWES_1]  

„Na poziomie animacyjnym i sieciowania my od lat współpracujemy 

z WTZ-ami, ZAZ-ami, i CIS-ami, KIS-ami, różnego rodzaju (…) robimy to 

dalej i będziemy to robić dalej w ramach możliwości (…).” 

[OWES_2] 

 

Jednakże współpraca na linii OWES - podmioty reintegracyjne nie występuje 

na takim samym poziomie i w podobnym zakresie we wszystkich subregionach. 

Jedne OWES-y w większym stopniu ukierunkowują się na ten rodzaj współpracy 

(JOWES), a inne jej nie nawiązują wskazując na odmienne kierunki działań - 

nastawione są silniej na kierunek biznesowy.  

„(…) z podmiotami reintegracyjnymi mamy mniej wspólnego. To mówię 

uczciwie. (…) kwestia jest taka, że jednak trochę, jako OWES 

wyspecjalizowaliśmy się w innym kierunku. W sensie bardziej idziemy 

w tym kierunku biznesowym niż reintegracyjnym (…). Natomiast 

w pozostałym zakresie jednak skupiamy się na innej grupie docelowej. 

[OWES_3] 
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Zakres współpracy i wsparcia podmiotów reintegracyjnych zależy w dużej mierze 

od ich liczby w subregionie oraz potrzeb. OWES-y starają się na te potrzeby 

odpowiadać w miarę swoich możliwości, a więc poprzez wsparcie, które mogą 

zaoferować ze swojego katalogu działań, np. organizując szkolenia dla 

podopiecznych oraz zatrudnionych w podmiocie reintegracyjnym. Ogólnie rzecz 

ujmując OWES-y są otwarte na wspieranie podmiotów reintegracyjnych i udzielają im 

wsparcia w zakresie swoich możliwości i ich potrzeb, niemniej zwracają uwagę 

na nieco odmienne cele obu instytucji, które mimo wszystko powinny prowadzić 

do jednego – powrotu klientów podmiotów reintegracyjnych na rynek pracy.  

W kwestii współpracy pomiędzy OWES-ami a WUP-em należy odnieść się 

bezpośrednio do wypowiedzi przedstawiciela WUP, który zaznaczył, że na zakres tej 

współpracy wpływa fakt, iż WUP kieruje swoje działania do zupełnie innej grupy 

odbiorców niż OWES-y, a więc nie występuje w tym zakresie wzajemne uzupełnianie 

się.  

Bezpośrednio jako WUP nie współpracujemy, ponieważ ta grupa, którą 

zajmują się OWES-y, tak nie do końca jest naszą grupą, jeśli chodzi 

o obiekty zainteresowania. 

[WUP_1] 

Natomiast nie ma takiej systemowej płaszczyzny współpracy, ponieważ to 

w obszarze swojego zainteresowania ma ROPS, a nie my. Jesteśmy 

podobnymi instytucjami, jednak klient jest inny.  

[WUP_1] 

Niemniej podkreślana jest potrzeba szerzenia idei ekonomii społecznej - WUP 

podejmuje działania w tym zakresie, jednak bez udziału OWES-ów. Podmiotami, 

które WUP wskazuje, jako mające zbieżne cele i grupy odbiorców są: ROPS 

i w pewnym zakresie PUP-y.  

Zidentyfikowana została jedna płaszczyzna, na której mogłaby się rozwijać 

współpraca – szkolenia organizowane przez WUP dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej, z których mogłyby korzystać również osoby wspierane 

przez OWES-y. Aby skorzystać z tego typu szkoleń potrzebna jest jedynie inicjatywa 

OWES-ów, które musiałyby zgłosić chęć nawiązania takiej współpracy.  

Taka współpraca jest możliwa, ponieważ my na poziomie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy przeprowadzamy dla chętnych osób z zewnątrz szkolenia 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.  

[WUP_1] 

Jedną z możliwości zaproponowanych na warsztacie rekomendacyjnym było 

wprowadzenie w programie szkoleń zagadnień dotyczących działalności w sektorze 

ekonomii społecznej. 
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Podsumowując, nie występuje współpraca pomiędzy OWES-ami a WUP-em, gdyż 

rozbieżne są grupy odbiorców wsparcia każdej z tych instytucji. OWES-y mogłyby 

skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez WUP dla klientów, jednak istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że same we własnym zakresie oferują tematycznie zbieżne 

szkolenia.  

4.8 Jakość usług świadczonych przez OWES 

W OWES-ach istnieje system monitorowania i oceny, pozwalający na weryfikację 

efektów działania OWES pod kątem osiągania wyznaczonych celów. Regularnie, 

nie rzadziej niż raz do roku, prowadzony jest monitoring usług świadczonych 

przez OWES. Monitoring ten obejmuje co najmniej: 

 badania satysfakcji klientów OWES, 

 monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu 

OWES, 

 trwałość PES. 

Poszczególne formy wsparcia, jakie OWES-y oferują PES i PS są przez ich 

odbiorców bardzo wysoko oceniane. Wszystkie otrzymały średnią oceną równą 

bądź wyższą niż 4,5 w 5-punktowej skali. Żadna forma wsparcia nie została 

negatywnie oceniona przez przedstawicieli PES i PS, jedynie w przypadku usług 

doradztwa biznesowego pojawiły się pojedyncze negatywne oceny, które nie 

wpłynęły jednak na całościowy obraz tej formy wsparcia, średnio ocenionej 

na 4,59 w 5-punktowej skali.  

Tendencje te potwierdziły także wyniki badania jakościowego przeprowadzonego 

metodą grupowych wywiadów pogłębionych (FGI) z przedstawicielami PES i PS. 

Szczególnie wysoko oceniono zakres i szybkość przekazywanych informacji, poziom 

kompetencji oraz życzliwość pracowników OWES:  

To jest po prostu pomysł i ludzie, bo oni to, co robią na podstawie 

przepisów, robią dobrze i informują o wszystkim […] ja chcę powiedzieć, 

chcę tutaj pochwalić.  

[FGI_1]  

Najlepiej ocenianymi formami wsparcia są: animacja i wsparcie pomostowe.  

Wszystkie podmioty korzystające ze wsparcia w formie animacji oceniły ją 

pozytywnie, nie pojawiły się żadne negatywne, ani obojętne (uśrednione) opinie. 

Jednak to w przypadku wsparcia pomostowego największy odsetek 

korzystających ocenił tę formę wsparcia jako bardzo dobrą, a więc 

w największym stopniu zaspokajającą potrzeby PES/PS.  
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Tabela 15. Ocena form wsparcia oferowanych przez OWES 

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Średnia ocena 
w 5-punktowej 

skali 

Animacja 66,7% 23,8% - - - 4,74 

Usługi szkoleniowe 64,3% 29,6% 5,1% - - 4,60 

Usługi doradztwa 
ogólnego 

59,6% 30,9% 9,6% - - 4,50 

Usługi doradztwa 
biznesowego 

73,2% 14,6% 9,8% 2,4% - 4,59 

Usługi doradztwa 
specjalistycznego  

60,0% 31,7% 6,7% - - 4,54 

Dotacje na utworzenie 
miejsc pracy w PS 

67,9% 20,8% 9,4% - - 4,60 

Wsparcie pomostowe  76,1% 19,6% 4,3% - - 4,72 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160)  
*W tabeli pominięto odpowiedzi „nie wiem” i odmowy odpowiedzi, dlatego odpowiedzi mo gą 
nie sumować się do 100% 

Wysokie wartości ocen dla poszczególnych form wsparcia oferowanych 

przez OWES-y świadczą o ich wysokim dopasowaniu do potrzeb PES i PS. 

Oznacza to, że podejmowane przez OWES-y działania są trafne i skuteczne.  

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez OWES-y są pozytywnie oceniane 

przez przedstawicieli PES i PS zarówno pod względem dopasowania do ich 

potrzeb, jakości merytorycznej (zakresu przekazywanej wiedzy) oraz 

przydatności w praktyce działania podmiotu. W przypadku każdej z cech 

przypisywanej wsparciu oferowanemu przez OWES dominują oceny pozytywne, 

a obojętny stosunek wyrażają pojedyncze podmioty, natomiast nikt nie ocenił ich 

negatywnie pod żadnym względem.  

Wsparcie kierowane do PES i PS przez OWES-y najwyżej zostało ocenione 

w zakresie jego dopasowania do potrzeb odbiorców: niemal 90% PES i PS 

oceniło je jako bardzo dopasowane, a średnia ocen w tym zakresie wyniosła 

aż 4,83 w 5-punktowej skali.  

Najniżej oceniono wsparcie w zakresie jego przydatności w praktycznym 

działaniu podmiotów (75% bezwzględnie pozytywnych ocen i średnia na poziomie 

4,73 punktu), niemniej przy tak wysokiej ocenie nie można mówić o słabości tej 

cechy przypisywanej wsparciu OWES. Wręcz przeciwnie, należy podkreślić, 

że jest ono we wszystkich aspektach oceniane bardzo wysoko, co świadczy 
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o jego dużej trafności i użyteczności. Na średnie dopasowanie do potrzeb 

wskazywali  pojedynczy respondenci.  
 
Tabela 16. Ocena form wsparcia oferowanych przez OWES 

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Średnia ocena 
w 5-punktowej 

skali 
Dopasowanie do potrzeb 
odbiorców  

86,7% 10,0% 3,3% - - 4,83 

Jakość merytoryczna 
(zakres przekazywanej 
wiedzy) 

78,3% 20,0% 1,7% - - 4,77 

Przydatność w praktyce 
działania podmiotu  

75,0% 23,3% 1,7% - - 4,73 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  

Ocena procedur OWES-ów związanych z zakładaniem nowego podmiotu 

ekonomii społecznej jest dobra, a wręcz bardzo dobra. Wszystkie etapy tej 

procedury uzyskały pozytywne noty w toku realizacji badania. Najwyżej (średnia 

4,82 w 5-punktowej skali) oceniania jest procedura rozliczenia wniosku o dotację, 

a najsłabiej oceniany (średnia 3,42 punktu) jest etap przygotowania wniosku 

o dotację. To w ramach oceny tego etapu pojawiły się jedyne negatywne opinie 

i największy odsetek uśrednionych ocen.  

Tabela 17. Ocena procedur OWES związanych z zakładaniem nowego PES 

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Średnia ocena 
w 5-punktowej 

skali 
Przygotowanie wniosku 
o dotację 

43,3% 21,7% 11,7% 1,7% - 3,42 

Wsparcie doradcy na 
etapie tworzenia 
biznesplanu 

61,7% 13,3% 1,7% - - 4,78 

Procedura naboru 
wniosków 

58,3% 13,3% 5,0% - - 4,70 

Proces oceny wniosku 56,7% 18,3% 3,3% - - 4,68 
Rozliczenie wniosku 
o dotację 

55,0% 8,3% 1,7% - - 4,82 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  
*W tabeli pominięto odpowiedzi „nie wiem” i odmowy odpowiedzi, dlatego odpowiedzi mogą 
nie sumować się do 100% 
 

Oceny średnie i jedną negatywną poszczególnych etapów wskazywali  

przedstawiciele PES/PS korzystający z usług następujących OWES:  

 Przygotowanie wniosku o dotację – OWES SWR (negatywna i średnia 

ocena), średnią ocenę wystawili też pojedynczy klienci wszystkich 

pozostałych OWES z wyłączeniem JOWES, 

 Wsparcie doradcy na etapie tworzenia biznesplanu – JOWES, 

 Procedura naboru wniosków – OWES SWR, ROWES, OWES obszaru 

bielskiego,  
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 Proces oceny wniosku – ROWES, OWES obszaru bielskiego, 

 Rozliczenie wniosku o dotację – OWES SWR.  

Analizując braki w oferowanym przez OWES wsparc iu, przedstawiciele PES i PS 

wskazywali przede wszystkim na zbyt rozbudowane kwestie formalne, których 

należy dopełnić, zbyt dużą biurokrację i tzw. „papierologię” oraz zbyt długi czas 

oczekiwania na rozpoczęcie projektu. Zaznaczano tym samym, że procedura 

składania wniosków i dokumentów jest zdecydowanie za długa. Ponadto, uczestnicy 

zwrócili uwagę na obowiązującą formę składania tych dokumentów: w ich ocenie 

czynnikiem, który zdecydowanie przyspieszyłby działanie, przynosząc duże korzyści 

nie tylko OWES-om, ale także innym podmiotom, byłoby wprowadzenie możliwości 

elektronicznego składania dokumentów:  

Zupełnie niepotrzebnie wszystko w formie papieru... 

[FGI_3] 

(…) bardzo duża papierologia - powinni dać dużą swobodę, dać 

możliwość decyzji. 

[FGI_6] 

Warto jednak podkreślić, że 2/3 respondentów uznało, że nie dostrzega żadnych 

braków w zakresie oferowanego przez OWES wsparcia.  

Wśród wymienianych przez respondentów braków blisko 60% stanowią inne  

odpowiedzi, ale należy zaznaczyć, że są to wskazania pojedyncze i często 

rozbieżne, tj.:  

 brak spersonalizowanych szkoleń; 

 brak konkretnych wymogów dotyczących zatrudnianych osób;  

 brak współpracy z miastem; 

 brak indywidualnego wsparcia, np. w zakresie biznesplanu;  

 zbyt niskie wsparcie dla funkcjonujących przedsiębiorstw; 

 brak szczegółowych informacji, np. w zakresie prowadzenia kadr;  

 brak doświadczenia opiekuna w zakresie oferowanego wsparcia;  

 brak wsparcia promocyjnego dla tworzonych przedsiębiorstw;  

 zbyt późne informowanie m.in. o prowadzonych szkoleniach;  

 zbyt duża ingerencja, np. na etapie pisania biznesplanów.  

 nadmiar informacji. 
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Wykres 15. Rodzaje braków w oferowanym przez OWES wsparciu  

Zbyt długi okres oczekiwania na wprowadzenie projektu

Zbyt rozbudowana biurokracja/nadmiar formalności

Inne braki

15,80%

26,30%

57,90%

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=20)  
 

Istotną kwestią w ocenie jakości otrzymanego, jak i oferowanego wsparcia jest 

ocena wykonywania czynności przez pracowników OWES.  

We wszystkich poruszanych aspektach świadczenia usług przedstawiciele PES 

i PS wystawili pracownikom OWES pozytywne oceny. Średnia ocen w 5-

punktowej skali oscyluje od 4,67 (szybkość przekazywania informacji) aż do 4,88  

(uprzejmość i życzliwość pracowników). Średnie i negatywne opinie dotyczą 

pojedynczych przypadków i nie wpływają na ogólną bardzo dobrą ocenę 

pracowników OWES.  

Jedynie w przypadku oceny rzetelności przekazywanych informacji, ich zakresu 

i szybkości przekazywania pojawiły się pojedyncze głosy niezadowolenia 

odzwierciedlone w negatywnej ocenie. Warto jednakże podkreślić, że w żadnym 

z aspektów nie padła ani jedna skrajnie negatywna opinia.  

Najlepiej ocenianym aspektem w zakresie oceny kompetencji i pomocniczości 

pracowników OWES jest ich uprzejmość i życzliwość (90% bardzo dobrych ocen 

i średnia ocena 4,88), szczególnie zaś indywidualne podejście do klienta, dobra 

znajomość działalności konkretnego PES/PS, a co za tym idzie szczegółowość 

i skupienie się na jego potrzebach i problemach: 

Mogę powiedzieć, że to jest po prostu człowiek - człowiek. Naprawdę 

indywidualne podejście, kiedy trzeba. 

[FGI_5] 

Pozostałe aspekty działań pracowników OWES-ów są również bardzo wysoko 

oceniane – 85% bardzo dobrych ocen w aspekcie dostępności wszystkich dróg 

kontaktu, a blisko 80% bardzo dobrych ocen w aspekcie rzetelności 

przekazywanych informacji.  
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Tabela 18. Ocena działań pracowników OWES  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
słabo 

Bardzo 
słabo 

Średnia ocena 
w 5-punktowej 

skali 

Rzetelność przekazywanych 
informacji  

78,3% 18,3% 1,7% 1,7% - 4,73 

Zakres przekazywanych 
informacji  

75,0% 21,7% 1,7% 1,7% - 4,70 

Szybkość przekazywania 
informacji 

70,0% 28,3% - 1,7% - 4,67 

Uprzejmość i życzliwość 
pracowników  

90,0% 8,3% 1,7% - - 4,88 

Dostępność informacji 
wszelkimi potrzebnymi 
drogami (telefon, email, 
osobiście)  

85,0% 13,3% 1,7% - - 4,83 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60) 

Pojedyncze oceny negatywne i średnie pojawiły się w przypadku działań OWES 

obszaru bielskiego, ROWES i SWR, jednak były to incydentalne wskazania, które 

nie rzutują na całościowy pozytywny wynik oceny.  

O zadowoleniu z otrzymanego wsparcia i jego wysokiej jakości świadczy również 

zainteresowanie korzystaniem z tego typu wsparcia w przyszłości oraz chęć 

ponownego sięgnięcia po oferowaną pomoc. Zdecydowana większość (96,7%) 

PES i PS wyraża zainteresowanie ponownym aplikowaniem o wsparcie z OWES.  

Wykres 16. Chęć ponownego aplikowania o wsparcie z OWES  

76,7

20,0

3,3

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  
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Jedynie 20% PES i PS posiada jakąkolwiek wiedzę na temat poziomu 

świadczonych usług przez inne OWES-y niż ten, z którego usług korzystają. 

W tych przypadkach jest on oceniany bardzo dobrze lub dobrze.  

Z kolei przedstawiciele JST ocenili formy wsparcia świadczone przez OWES 

na dobrym i średnim poziomie. Średnia ocen oscyluje od 3,43 do 3,92 w 5-

punktowej skali. Najlepiej ocenianą formą wsparcia przez tę grupę respondentów 

są usługi szkoleniowe, które pozytywnie oceniło 43,9% badanych, z czego niemal 

20% przyznało tej formie pomocy najwyższą notę. Jednocześnie jest to forma 

wsparcia, którą oceniło najwięcej przedstawicieli JST, a więc można 

przypuszczać, że jest to jedno z bardziej znanych w tym środowisku działań 

realizowanych przez OWES-y.  

Niewiele niżej oceniane są usługi doradztwa ogólnego i biznesowego (3 ,83 w 5-

punktowej skali), którym przypisano 41,2% pozytywnych ocen.  

Wśród najniżej ocenionych działań z katalogu form wsparcia OWES znalazły się 

dotacje na utworzenie miejsc pracy w PS (średnia ocena 3,43 i jedynie 25,3% 

pozytywnych ocen) oraz usługi doradztwa specjalistycznego, tj. prawnego, 

marketingowego, księgowo-podatkowego, osobowego (średnia ocena 3,48 

i 27,1% pozytywnych ocen). W przypadku tych dwóch form działań pomocowych 

pojawiło się także najwięcej wskazań dot. braku wiedzy na ich temat, a więc są to 

formy wsparcia najsłabiej znane wśród przedstawicieli JST, z którymi z dużym 

prawdopodobieństwem się nie zetknęli. Nieco ponad połowa badanych (52.3%) 

przyznała, że nie posiada wiedzy dotyczącej udzielania przez OWES dotacji na 

tworzenie nowych miejsc pracy w PS. Niewiele mniej (49,5%) nie było w stanie 

dokonać oceny usług doradztwa specjalistycznego” 

Tabela 19. Ocena przez JST form wsparcia oferowanego przez OWES  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
słabo 

Bardzo 
słabo 

Średnia 
ocena w 5-
punktowej 

skali 

Nie 
wiem 

Działania animacyjne 11,2% 20,6% 17,8% 3,7% 1,9% 3,64 44,9% 

Usługi szkoleniowe 19,6% 24,3% 13,1% 2,8% 1,9% 3,92 38,3% 

Usługi doradztwa 
ogólnego 
i biznesowego 

15,0% 26,2% 14,0% 2,8% 1,9% 3,83 40,2% 

Usługi doradztwa 
specjalistycznego 

7,5% 19,6% 15,9% 4,7% 2,8% 3,48 49,5% 
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Dotacje na 
utworzenie miejsc 
pracy w PS 

7,5% 17,8% 15,0% 2,8% 4,7% 3,43 52,3% 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Sposób przekazywania przez pracowników OWES-ów informacji dotyczących 

oferowanych usług został lepiej oceniony przez przedstawicieli śląskich JST niż 

same formy wsparcia świadczone przez OWES-y.  

Najwyżej ocenianym aspektem w zakresie obsługi interesantów przez 

pracowników OWES-ów była ich uprzejmość i życzliwość (średnia 4,25 w 5-

punktowej skali), którym przyznano ponad połowę (50,4%) pozytywnych ocen. 

Bardzo wysoko oceniana jest również dostępność pracowników OWES-ów 

z uwzględnieniem różnych form kontaktu (telefonicznego, mailowego, 

osobistego) – średnia ocena na poziomie 4,06 punktów na 5 możliwych oraz 

47,7% pozytywnych opinii, w tym dominujące opinie bardzo dobre.  

Najniżej, ale wciąż wysoko, przedstawiciele JST ocenili pracowników OWES -ów 

pod względem szybkości przekazywanych informacji (średnia 3,66 punktu), 

przyznając w tym aspekcie tylko 38,3% pozytywnych opinii. Jednocześnie w tym 

przypadku najczęściej wskazywano na brak wiedzy upoważniającej 

do wystawienia oceny jakości pracy pracowników OWES.  

Należy ponadto zauważyć, że co najmniej 35,5% przedstawicieli JST nie miało 

styczności z pracownikami OWES-ów i nie było w stanie rzetelnie ocenić ich 

pracy w żadnym ze wskazanych aspektów.  

Tabela 20. Sposób przekazywania informacji przez pracowników OWES w opinii przedstawicieli JST  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
słabo 

Bardzo 
słabo 

Średnia 
ocena w 5-
punktowej 

skali 

Nie 
wiem 

Rzetelność 
przekazywanych 
informacji  

17,8% 25,2% 13,1% 2,8% 5,6% 3,72 35,5% 

Zakres 
przekazywanych 
informacji  

16,8% 23,4% 16,8% 1,9% 5,6% 3,68 35,5% 

Szybkość 
przekazywania 
informacji 

15,9% 22,4% 16,8% 1,9% 5,6% 3,66 37,4% 

Uprzejmość 
i życzliwość 
pracowników  

33,6% 16,8% 8,4% 4,7% - 4,25 36,4% 
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Dostępność informacji 
wszelkimi potrzebnymi 
drogami (telefon, 
email, osobiście)  

26,2% 21,5% 11,2% 5,6% - 4,06 35,5% 

Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 

Zdecydowana większość przedstawicieli JST (70,5%) dostrzega pozytywne 

zmiany w działaniach lokalnego OWES-u, 21,4% jest odmiennego zdania, z kolei 

7,1% jest zdania, że nie ma żadnych zmian. Według tej ostatniej grupy OWES-y 

nie mają potrzeby wprowadzania zmian, bo już wcześniej działały bez zarzutu.  

Niemal 1/3 wszystkich przedstawicieli JST uczestniczących w badaniu jest 

zdania, że OWES-y coraz lepiej funkcjonują w zakresie udostępniania 

i upowszechniania informacji dotyczących wsparcia dla sektora ekonomii 

społecznej, prawie 1/4 badanych jest zdania, że OWES-y coraz lepiej 

dopasowują swoje formy wsparcia do zróżnicowanych potrzeb, a niespełna 17% 

uważa, że OWES-y coraz rzetelniej zapewniają wsparcie. Przedstawiciele JST 

dostrzegają zmiany w wielu aspektach funkcjonowania i realizowania celów 

założonych przez OWES-y.  

Wśród negatywnych opinii dotyczących braku zmian w działalności OWES-ów 

dominują te wskazujące na realizację niezadowalającej polityki informacyjnej 

przez ośrodki (15,9%). Odnoszono się również do braku działań 

ukierunkowanych na udoskonalenie form wsparcia, co świadczy o małej 

elastyczności OWES-ów (6,5%).  
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Wykres 17. Dostrzeganie pozytywnych zmian w działaniach lokalnego OWES przez przedstawicieli 
JST  

Nie, OWES nie eliminuje swoich błędów w ramach udzielanego wsparcia

Nie, OWES nie udoskonala form wsparcia, jest nieelastyczny

Nie ma takiej potrzeby – OWES już dawniej działał bez zarzutu

Nie, OWES prowadzi niezadowalającą politykę informacyjną

Tak, OWES coraz rzetelniej zapewnia wsparcie

Tak, OWES coraz lepiej dopasowuje swoje formy wsparcia do zróżnicowanych potrzeb

Tak, OWES coraz lepiej udostępnia i upowszechnia informacje dotyczące wsparcia dla sektora ekonomii społecznej

0,90%

6,50%

7,50%

15,90%

16,80%

24,30%

32,70%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami JST (N=107) 
 

Wyniki wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami JST 

zdają się potwierdzać powyższe spostrzeżenia. Przedstawiciele JST, którzy 

uczestniczyli w badaniu jakościowym potrafili szczegółowo wymienić działania 

realizowane przez OWES-y; można wobec tego wysnuć wniosek, że mają dobrą 

wiedzę na temat działalności tych podmiotów. Mając jednak na uwadze dane 

uzyskane w toku badań ilościowych, które obejmowały większą grupę respondentów 

i wskazują na mniejszy stopień znajomości działań OWES-ów, należy przypuszczać, 

że wiedza ta jest wśród przedstawicieli JST zróżnicowana. Z jednej strony są JST, 

które dysponują odpowiednią wiedzą, prawdopodobnie wynikającą również 

z podejmowanej współpracy z OWES-em, z drugiej JST, w których wiedza o OWES-

ach jest na niższym poziomie.  

Spośród działań realizowanych przez OWES-y najczęściej respondenci wskazywali 

na szeroko pojęte działania o charakterze wspierającym, w szczególności 

aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem. Wsparcie takie odbywa się głównie 

poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, ale także poprzez 

narzędzia (głównie animacyjne) mające na celu rozwijanie kapitału ludzkiego:  
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„Wsparciem dla tych osób wykluczonych zawodowo, czy wykluczonych 

w jakimś stopniu z niepełnosprawnością, czy z samotnością. Dlatego są 

(…) też organizowane centrum (...) integracji, spółdzielnie socjalne chyba 

tam jeszcze były, kluby i te zakłady aktywności zawodowej.” 

[JST_10]  

Rzadziej przedstawiciele JST wymieniali konkretne formy działań wspierających; 

tylko dwie osoby wymieniły działania animacyjne, doradztwo specjalistyczne 

(biznesowe, księgowe, prawne). Wsparcie w ich opinii przyjmować może dwie formy: 

finansową (materialną) i społeczno-prawną (w tym także wsparcie psychologów): 

„Jest wsparcie prawne, jest obsługa księgowa, szkolenia pracowników 

spółdzielni, tak? I to nadal się odbywa. I dotacje na założenie spółdzielni, 

wyposażenie spółdzielni, partycypowanie w kosztach utrzymania 

i finansowania. To są również szkolenia, akcje informacyjne, jakieś 

kampanie promocyjne.” 

[JST_14]  

Większość przedstawicieli biorących udział w wywiadach pogłębionych ocenia 

działania realizowane przez OWES i JST jako komplementarne (uzupełniające się), 

nie zaś wykluczające się. Respondenci zaznaczyli tym samym, że oferta OWES-u 

ma zdecydowanie szerszy zakres usług:  

„OWES ma dodatkowe działania w sensie udzielania tego wsparcia już 

takiego biznesowego, specjalistycznego. My, tutaj w urzędzie nie mamy 

na bieżąco zatrudnionego doradcy. Jeżeli jest taka potrzeba, to albo 

organizujemy szkolenie, albo zgłaszamy się. Więc ta oferta OWES-u jest 

tak jakby rozbudowana pod kątem finansowania miejsc pracy czy też tego 

doradztwa już specjalistycznego.” 

[JST_2] 

Przedstawiciele JST ogólnie pozytywnie oceniali dotychczasową współpracę 

z OWES-ami, zaznaczając tym samym, że nie napotkali podczas niej na żadne 

bariery i większe problemy. Podejmowane przez OWES działania mają ponadto 

w opinii przedstawicieli JST funkcję wspierającą. Ze względu na charakter 

prospołeczny ocenione zostały przez przedstawicieli JST jako bardzo przydatne. 

Tylko jeden z przedstawicieli, z którymi przeprowadzono wywiad pogłębiony 

stwierdził, że wystąpiły bariery w kontaktach między instytucjami, ale były one 

powierzchowne i rozwiązywane na bieżąco.  

4.9 Zróżnicowanie działalności OWES w regionie  

Zasadniczą różnicą występującą pomiędzy OWES-ami w województwie śląskim 

na jaką należy wskazać, jest fakt, iż 2 spośród 8 funkcjonujących w województwie 
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OWES-ów nie realizują projektów w ramach RPO WSL i tym samym nie świadczą 

wszystkich form wsparcia, bądź świadczą je w znacznie mniejszym zakresie.  

Należy również zauważyć, że jeden z OWES-ów - JOWES wyróżnia się na tle 

innych, chociażby w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i monitorująco-

ewaluacyjnej. Jego dokumentacja cechuje się dużą szczegółowością i wskazuje na 

podejmowanie bardzo szerokich działań na rzecz ES w subregionie, w którym działa 

(zobacz tabela 7). Ponadto OWES ten opracował bardzo szczegółowy raport 

z ewaluacji zrealizowanych działań.  

Zasadniczym podobieństwem, wynikającym z regulacji prawnych, jest sposób w jaki 

OWES-y realizują projekty. Ujednolicone przepisy niejako narzucają OWES-om 

postępowanie według określonych, wystandaryzowanych wytycznych i procedur, 

na co uwagę zwracają przedstawiciele IZ, z którymi przeprowadzone zostały 

wywiady pogłębione oraz przedstawiciel ROPS. Należy jednak zaznaczyć, 

że wytyczne formalne są wymogami obligatoryjnymi, narzuconymi OWES-om 

odgórnie: 

„(…) Wiadomo, że wszystkie udzielają wsparcia doradczego, 

szkoleniowego, że dają dotacje na rozpoczęcie, na założenie 

przedsiębiorstwa społecznego lub na tworzenie miejsc pracy, wsparcie 

pomostowe i tak dalej. I to jest część wspólna, bo ona wynika troszeczkę 

ze standardów działania OWES i z tego, co jest obowiązkowe 

w projektach.” 

[ROPS_1]  

Jeżeli chodzi o realizowane przez OWES-y działania, główne podobieństwo między 

podmiotami wynika z zakresu ich działalności i przyjętych form wsparcia. Wyniki 

pogłębionych wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z przedstawicielami 

OWES-ów wskazały, że rdzeniem działalności prawie wszystkich jednostek w okresie 

poddanym badaniu są działania animacyjne oraz doradczo-szkoleniowe. 

Na podstawie analizy wypowiedzi przedstawicieli OWES-ów wysnuć można wniosek, 

że spotkania animacyjne są dla jednostek jednym z ważniejszych działań, ponieważ 

dają im możliwość rozeznania się w aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej 

regionu, a co za tym idzie, pozwalają na budowanie efektywnej strategii działania 

tam, gdzie potrzeba rozwoju i wsparcia jest największa.  

„Tak więc głównie się skupiamy na tym, żeby animować poprzez 

organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami społeczności 

lokalnej. Podczas tych spotkań animacyjnych przede wszystkim chcemy 

się dowiedzieć tego, jakie główne problemy stoją przed grupami 

animowanymi w zakresie tego przede wszystkim, jak się 

samozorganizować, skąd pozyskać dofinansowanie na swoje działania, 
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w jaki sposób kontaktować się z administracją publiczną, z rządową 

i samorządową.” 

[OWES_3] 

Animacja, czyli usługi animacyjne. One są bardzo różne. W zależności 

od potrzeb, od tego, co uważamy, że by się w danym środowisku 

przydało, jest potrzebne... Czyli głównie jednostek samorządu 

terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej.” 

[OWES_2]  

Działania animacyjne pełnią więc co najmniej trzy funkcje, będące równocześnie 

kolejnymi etapami budowania strategii: po pierwsze, stanowią pierwszy, 

najważniejszy krok w diagnozie bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu; 

po drugie umożliwiają poznanie określonych potrzeb społeczności; po trzecie 

wreszcie – pozwalają na zbudowanie strategii przyszłego działania.  

Kolejnym działaniem wspólnym OWES-ów jest prowadzenie doradztwa, przy czym 

czynnikiem różnicującym ten obszar jest przyjęta forma wsparcia oraz jej zakres. 

Przedstawiciele OWES-ów biorący udział w wywiadach pogłębionych zaznaczali, 

że zakres prowadzonych szkoleń i spotkań doradczych jest bardzo szeroki. Podobnie 

jak w przypadku działań animacyjnych podstawą staje się tutaj dostosowanie form 

i działań szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klienta:  

„W zależności od potrzeb, robimy im szkolenia takie, jakich potrzebują. 

Czyli na przykład, nie wiem, potrzeba jest NGO kwestii związanych 

z byciem pracodawcą, czyli kwestii pracowniczych. Mieliśmy szkolenie 

z obsługi trudnego klienta. My to mamy tak bardzo ogólnie opisane 

we wniosku o dofinansowanie, właśnie po to, żeby móc dopasowywać 

te rodzaje szkoleń czy też doradztwa do grup, które mamy.” 

[OWES_7]  

O ile większość (5 na 8) OWES-ów przyznała, że działania doradczo-szkoleniowe 

są jednym z podstawowych działań, o tyle ich formy i rodzaj różnią się między sobą, 

co wynika nie tylko ze specyfiki regionu, na terenie którego działają, ale także 

wspomnianych wcześniej indywidualnych potrzeb ich klientów. Podstawą staje się 

tutaj założenie, że działania doradcze i szkolenia powinny dostarczać przede 

wszystkim praktycznej (tj. niezbędnej i przydatnej) wiedzy i poszerzać te umiejętności 

i kwalifikacje, które zostaną przez klientów wykorzystane w ich przyszłej pracy. 

Kryterium przydatności i praktyczności jest więc dla OWES-ów najważniejsze, co 

potwierdza także analiza ścieżek wsparcia realizowanych przez te podmioty. Prawie 

wszystkie OWES-y (7 na 8) zadeklarowały, że ścieżka oferowanego przez nie 

wsparcia jest ściśle uzależniona od indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta. Co 
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więcej, wszystkie z tych podmiotów zaznaczyły, że analiza potrzeb jest pierwszym 

i kluczowym zadaniem. Podobnie jak w przypadku działań doradczych, rozpoznanie 

oczekiwań klienta, jego aktualnej sytuacji, planów, a także umiejętności i kwalifikacji 

jest drogowskazem dla przyszłego planu wsparcia. Niektórzy przedstawiciele  

OWES-ów (2 z 8) zaznaczają ponadto, że etap ten jest przeprowadzany w sposób 

bardzo drobiazgowy, pogłębiony i szczegółowy. Głównym narzędziem diagnozy 

i analizy potrzeb klienta jest rozmowa, przyjmująca często formę pogłębionego 

wywiadu, rzadziej natomiast OWES-y korzystają z wystandaryzowanych 

kwestionariuszy (2 wskazania na 8):  

„Osoba ta, czyli animator bądź doradca na pierwszym spotkaniu 

diagnozuje klienta. Pyta o jego potrzeby, o jego potencjał, mocne, słabe 

strony i w którą stronę… jakby wyznaczają sobie cele, do czego będą 

dążyć, do założenia podmiotu czy rozwijania podmiotu, czy ekonomizacja, 

czy działalność gospodarcza i przekształcenie w przedsiębiorstwo 

społeczne. I w związku z tą określoną ścieżką podejmowane są kolejne 

działania, czy to kierowanie do doradców kluczowych.”  

[OWES_ 5]  

„[…]Przeprowadzamy taki dość pogłębiony wywiad, jak mniej więcej teraz 

rozmawiam z Panią. Poświęcamy 2-3 godziny na analizę sytuacji […]. 

Staramy się przede wszystkim zobaczyć, jaki jest kontekst działań, czyli 

kogo mamy w zespole, jakie mamy środki, jakie mamy zasoby, 

co organizacja robiła, do jakiej grupy osób wykluczonych chce trafić ze 

swoją pomocą.” 

[OWES_3]  

Z usługami doradczo-szkoleniowymi oraz animacyjnymi wiąże się jeszcze jeden 

istotny aspekt wspólny dla większości analizowanych OWES-ów. Prawie wszystkie 

(7 z 8) podmioty zgodnie stwierdziły, że podstawą sukcesu oferowanych form 

wsparcia jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra, która skutecznie działa 

w powierzonych jej obszarach. Tak rozumiane wykorzystanie kapitału ludzkiego 

nie tylko usprawnia realizację zadań, ale także wpływa na ich efektywność, stając się 

tym samym jednym z ważniejszych czynników wpływających na skuteczność:  

„No ja uważam, że kadra na przykład. To znaczy, jeżeli jest dobrze 

dobrana kadra w OWES-ie i wydaje mi się, że u nas jest tak, i osoby się 

uzupełniają, to naprawdę bardzo dużo można ciekawych zadań 

zrealizować i dużo bardziej efektywnie jeszcze.” 

[OWES_1] 
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„Mamy kadrę merytoryczną, powiedzmy zawsze jakby była większa, to by 

te działania można było robić jeszcze lepsze, jeszcze więcej…” 

[OWES_5] 

Analizując podobieństwa w zakresie podejmowanych przez OWES-y działań należy 

wspomnieć także o beneficjentach projektów realizowanych przez te jednostki. 

Większość OWES-ów (6 na 8) deklaruje zgodnie, że kierują oni swoje kompleksowe 

działania do osób zagrożonych wykluczeniem, przy czym zakres udziału tej grupy 

różni się w zależności od konkretnego OWES-u. Niektóre z podmiotów (OWES 

obszaru bielskiego, OWES Obszaru Rybnickiego) deklarują, że udział tej grupy 

beneficjentów stanowi połowę lub większość wszystkich osób, do których kierowane 

jest wsparcie, dwa kolejne (ROWES, OWES subregionu Centralno-Wschodniego), 

że stanowią one zdecydowaną większość. Tak wysoki udział grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ekonomicznym wynikać może przynajmniej z dwóch 

względów: po pierwsze z priorytetyzacji działań aktywizujących osoby trwale 

bezrobotne lub/i niepełnosprawne (co za tym idzie realizacji celu przeciwdziałania 

ubóstwu), po drugie z narzuconych przepisów lub regulacji:  

„To znaczy my, jakby też to wynika oczywiście ze wskaźników, my musimy 

w dużym stopniu też obejmować osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. I tutaj akurat nawiązaliśmy współpracę z Powiatowymi 

Urzędami Pracy. I cyklicznie odbywają się szkolenia dla podopiecznych 

PUP-u. Dla bezrobotnych. No i ten udział u nas akurat jest dosyć duży. 

Ja tu w tym momencie procentowo nie stwierdzę, ale, no powiedzmy, 

pół na pół, tak. Połowa to są osoby, które są zagrożone wykluczeniem. 

Połowa to są reprezentanci istniejących przedsiębiorstw społecznych, 

czy PES-ów.” 

[OWES_4]  

Szeroko pojęte usługi doradcze i szkoleniowe realizowane przez OWES-y są także 

głównym działaniem wymienianym przez PUP-y i OPS-y; wspomniała o nich 

aż połowa ich przedstawicieli uczestniczących w badaniu. Wsparcie szkoleniowo-

doradcze skierowane jest w opinii tych podmiotów głównie do osób zagrożonych 

wykluczeniem, niepełnosprawnych lub trwale bezrobotnych. Założenie to pokrywa się 

z deklaracjami OWES-ów dotyczącymi najważniejszych realizowanych przez nich 

działań.  

Istotnym czynnikiem różnicującym działalność OWES-ów jest w opinii ich 

przedstawicieli subregion, na terenie którego działają. Zróżnicowanie subregionalne 

jest problemem złożonym i wielowymiarowym, na który składa się wiele czynników. 

Pierwszym z czynników różnicujących jest wielkość obsługiwanego subregionu. 

Kryterium wielkości terytorialnej jest jednak postrzegane zarówno jako czynnik 
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ułatwiający działanie OWES-ów, jak i utrudniający. W opinii przedstawiciela jednego 

z OWES-ów, im większa aglomeracja, tym łatwiej jest podmiotom realizować 

podstawowe działania, ze względu na większy popyt i zainteresowanie wsparciem. 

W opinii przedstawiciela innego OWES-u regionalizacja doprowadza jednak 

do sytuacji, w której niektóre podmioty nie są w stanie obsłużyć wszystkich 

beneficjentów, ze względu na ich dużą ilość, w innych zaś liczba ludności 

zamieszkująca dany region jest tak mała, że niewiele osób korzysta ze wsparcia 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Drugim z czynników jest specyfika danego subregionu. Specyfika jest pojęciem 

szerokim i dotyczy głównie charakterystycznego dla regionu potencjału społeczno-

ekonomicznego. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na aspekt chłonności rynku:  

„No na pewno korzystamy z tego, że jesteśmy też w Katowicach. 

Wiadomo, że ten nasz region to są też inne miasta, no ale Katowice ze 

swoją specyfiką są bardzo chłonne. Więc wiele pewnie dziedzin, wiele 

działalności by poza Katowicami było może nie niemożliwe, ale 

trudniejsze. [Różnice wynikają] ze specyfiki miasta, jako Katowic, które de 

facto chłonie też biznes [...] z całego regionu. Tu są skupione różne firmy, 

więc ten rynek jest duży, większy niż wskazywałaby ilość mieszkańców. 

[…] Katowice korzystają wprost z tego, że są stolicą aglomeracji. […] 

Łatwiej jest pewne rzeczy robić w Katowicach, łatwiej w sensie, że jest na 

to popyt, niż robić to samo w Bytomiu.”  

[OWES_6]  

Według przedstawiciela ROPS szczególnie wyróżniającym się podmiotem jest 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz OWES obszaru bielskiego. 

Obie placówki najlepiej prezentowały się w okresie poddanym ewaluacji zarówno pod 

względem realizowanych projektów i podejmowanych inicjatyw, jak i efektywnej 

komunikacji z ROPS-em.  

Analizując wypowiedzi JST można wskazać następujące OWES-y, które uzyskały 

najwyższe oceny w odniesieniu do poszczególnych form realizowanego wsparcia: 

Tabela 21. Ocena wśród JST realizacji poszczególnych form wsparcia przez OWES – najwyżej 

oceniane OWES  

 Najwyżej oceniany OWES 

Działania animacyjne OWES obszaru bielskiego (50,0%) 
Usługi szkoleniowe JOWES (68,4%) 
Usługi doradztwa ogólnego i biznesowego JOWES (63,2%) 
Usługi doradztwa specjalistycznego  ROWES (38,9%) 
Dotacje na utworzenie miejsc pracy w PS  JOWES (42,1%) 
Źródło: badanie CAWI wśród JST (N=107)  
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Najlepiej ocenianym przez przedstawicieli JST OWES-em jest Jurajski OWES 

(JOWES).  

Największe różnice między OWES-ami dostrzec można natomiast w zakresie 

oferowanego przez nich wsparcia finansowego. Dwóch z ośmiu przedstawicieli 

OWES, z którymi przeprowadzone zostały wywiady pogłębione, stwierdziło, 

że zakres oferowanego przez nie wsparcia finansowego jest niewystarczający lub też 

wsparcia tego nie oferują w ogóle. Trzy inne OWES-y zadeklarowały, że wsparcie 

finansowe jest jednym z wiodących działań wspierających, które realizują. Można 

więc założyć, że to właśnie zakres wsparcia finansowego jest tym aspektem, który 

różnicuje działalność OWES-ów najbardziej. Rozbieżność w zakresie częstotliwości 

stosowania instrumentów finansowych przez OWES-y wynika z faktu, iż dwa spośród 

funkcjonujących w województwie śląskim OWES-ów nie realizują projektów 

w ramach RPO WSL, mają więc mniejszy budżet na tego typu działania.  

Reasumując, działalność wszystkich OWES-ów w opinii przedstawicieli zarówno tych 

jednostek, jak i innych podmiotów (ROPS, IZ) opiera się na pewnych 

wystandaryzowanych regulacjach i przepisach. Dotyczy to głównie formalnych 

wymogów dotyczących realizacji projektów, przede wszystkim w kwestii 

wykorzystywanych narzędzi. Ewentualne różnice polegają na sposobie realizowania 

poszczególnych działań, na przykład wspomnianej wcześniej animacji lub działań 

doradczo-szkoleniowych, które podmioty dostosowują do wymogów i potrzeb 

indywidualnych. Największym czynnikiem różnicującym OWES-y jest natomiast 

oferowany przez nie zakres wsparcia finansowego.  

4.10 Komplementarność działań ROPS i OWES w zakresie koordynacji sektora 

ekonomii społecznej w regionie  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 

to jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące zadania pomocy 

społecznej w województwach. W ustawie wskazano, że zadaniem samorządu 

województwa (realizowanym przez regionalne ośrodki polityki społecznej), 

jest koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. 

W Wytycznych CT-9 ROPS określone są jako regionalni koordynatorzy rozwoju 

ekonomii społecznej, którzy odpowiadają za prowadzenie działań koordynacyjnych 

na rzecz ES. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strona | 89  
 

Tabela 22. Zakres działań koordynacyjnych na rzecz ES realizowanych przez ROPS 

RODZAJ DZIAŁANIA 

Sieciowanie i wymiana informacji 

1.  Tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie 

np. poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES. Służą 

one wymianie informacji na temat podejmowanych działań, postępów i problemów 

w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp. 

Są również pomocne w procesie agregowania informacji na temat działalności 

OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uwspólnianiu 

i synchronizowaniu działań w regionie.  

Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego. 

2.  Tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym 

(centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności 

zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej), mających umożliwić wzajemne 

uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 

standardów usług. 

3.  Tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci PES 

(klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym 

organizacje branżowe (sieci, klastry). 

Wzmacnianie współpracy na rzecz ES 

4.  Inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES i OWES 

dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie 

aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, a także współpracy ww. podmiotów 

z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, 

przedsiębiorstwa.  

5.  Budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią 

społeczną na poziomie regionalnym w celu nawiązania stałej współpracy 

(np. poprzez spotkania, warsztaty, doradztwo, wymianę informacji, udział 

we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców 

i przedsiębiorców, szkołami i instytutami naukowymi).  

6.  Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej 

lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych, uwzględniania 

aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań PES 

(np. spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo). 

 

Poprawa efektywności działania PES 

7.  Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako 

dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, 

finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze 

gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego 

portalu lub portali branżowych). 
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8.  Wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca 

z OWES w tym zakresie. 

Kształtowanie warunków do rozwoju ekonomii społecznej w regionie 

9.  Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie. 

10.  Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

programu rozwoju ekonomii społecznej. 

11.  Reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 

rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 

publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 

rozwój ekonomii społecznej. 

Monitoring działalności instytucji tworzących regionalny sektor ES 

12.  Ewaluacja działań OWES. 

13.  Weryfikacja statusu PS i prowadzenie spisu PS. 

Źródło: Plan i zasady współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej 2019, s. 8-9 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to wyodrębnione organizacyjnie 

i rachunkowo jednostki podmiotów lub partnerstwo podmiotów, realizujących usługi 

wsparcia ekonomii społecznej, nie działających dla osiągnięcia zysku 

lub przeznaczających zysk na działania OWES26. 

OWES-y powinny posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej i świadczyć pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazany 

w KPRES. OWES realizuje zadania jako operator dotacji na tworzenie nowych 

miejsc pracy dla osób27: 

 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób 

niepełnoletnich, 

 długotrwale bezrobotnych,  

 ubogich pracujących, 

 opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii, 

 opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.  

Działanie to realizowane jest poprzez tworzenie nowych PS, tworzenie nowych 

miejsc pracy w istniejących PS lub tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie 

pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w PS. Ponadto OWES prowadzi 

szereg działań towarzyszących przyznawaniu dotacji28.  

                                                           
26 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, s.1  
27 Tamże, s. 9 
28 Tamże, s. 9 
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Analizując dokumenty OWES-ów oraz wypowiedzi ich przedstawicieli można 

założyć, że w największym stopniu wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych 

lub wykluczonych społecznie. Z wypowiedzi jednak wynika, że w określeniu tym kryją 

się również wszystkie inne wskazywane grupy beneficjentów wsparcia. Brak 

precyzyjnego zdefiniowania odbiorców w wypowiedziach, ale również 

w dokumentacji nie pozwala na określenie, która z grup jest w największym stopniu 

objęta wsparciem, a która w najmniejszym.  

 

Tabela 23. Zakres działań realizowanych przez OWES 

RODZAJ DZIAŁANIA 

Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym poprzez przyznawanie dotacji 

1.  Tworzenie miejsc pracy w PES innych niż PS, a także nowo tworzonych 

i istniejących PS. 

2.  Ekonomizacja organizacji pozarządowych. 

3.  Tworzenie PS dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej i centrów integracji 

społecznej oraz osób zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej. 

4.  Tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną 

pożytku publicznego. 

5.  Utrzymywanie miejsc pracy w istniejących PES. 

Usługi towarzyszące 

6.  Podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, 

prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną 

funkcjonowania PS (np. poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, 

coaching, tutoring, współpracę, wizyty studyjne itp.).  

7.  Dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych 

do pracy w PS. 

8.  Pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowanie 

do samodzielnego funkcjonowania PS poprzez oferowanie wsparcia 

pomostowego w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych usług 

ukierunkowanych w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych PS. 

9.  Zapewnienie osobom otrzymującym dotację usług wsparcia o charakterze 

reintegracyjnym (np. działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju 

zawodowego oraz wsparcie rozwoju umiejętności miękkich). 

Źródło: Plan i zasady współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej 2019, s. 10  

Część zadań realizowanych przez ROPS i OWES-y ma charakter komplementarny 

(głównie dotyczy to obszaru wspierania działalności PES i PS). OWES-y tworzą 

podstawy do działania PS lub PES umożliwiając ww. podmiotom skorzystanie 

ze wsparcia w formie dotacji lub oferowanych usług towarzyszących, 

wyposażających kadrę PS oraz PES w niezbędną wiedzę i umiejętności. ROPS 

uzupełnia powyższe działania poprzez sieciowanie instytucji tworzących sektor ES 

(zarówno PS oraz PES, jak i samych OWES), a także rozwój współpracy sektora ES 

z JST, biznesem i nauką. ROPS w swoich działaniach koncentruje się również na PS 
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i PES, zapewniając im wsparcie promocyjne oraz ułatwiając świadczenie usług 

użyteczności publicznej. Warto nadmienić, że choć w dużej części za kształtowanie 

polityk publicznych na rzecz ES odpowiada ROPS (posiadając przykładowo 

możliwość opracowania i aktualizowania RPRES czy reprezentowania sektora 

na poziomie województwa) to dużą rolę pełnią w tym zakresie również OWES-y 

uczestnicząc w pracach ciał doradczych, biorąc udział w spotkaniach branżowych, 

konsultując dokumenty itp.29 

ROPS oraz OWES-y podejmują stałą (comiesięczną lub częstszą) oraz 

wielopoziomową współpracę. Współpraca między ROPS a OWES-mi wynika przede 

wszystkim z Wytycznych CT-9 oraz Planu współpracy ROPS i OWES, 

które wyznaczają jej ramy. Po drugie wynika z realizowanego projektu ROPS 

skierowanego na koordynację sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, 

którego jednym z założeń jest utrzymywanie stałej współpracy z OWES-ami. 

Jednym z zadań realizowanych przez ROPS jest organizacja comiesięcznych 

spotkań sieciujących OWES, mających na celu nie tylko wymianę informacji 

(dotyczących sposobu realizowania projektów) między tymi podmiotami, ale także 

zapewnienie dodatkowych narzędzi wsparcia w ewentualnych sytuacjach 

kryzysowych. Spotkania te pełnią więc funkcję wspierającą, kontrolującą 

i informacyjną. Dzięki regularności spotkań sieciujących realizowane są wszystkie 

bieżące działania. Ścisła i regularna współpraca między podmiotami służy zarówno 

wymianie informacji nt. aktualnie realizowanych działań, jak i szybkiemu 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów.  

Drugim istotnym obszarem ścisłej współpracy jest odbywający się co pół roku 

monitoring sektora ekonomii społecznej. OWES-y zapewniają wsparcie 

w pozyskiwaniu (dotarciu) do podmiotów ekonomii społecznej ze swojego obszaru, 

a także aktywnie partycypują w ewaluacji działań własnych. Również przy realizacji 

innych działań, ważną rolą OWES-ów jest pośredniczenie w kontakcie ROPS-u 

z PES-ami.  

Obszarami współpracy wymienianymi przez przedstawicieli OWES biorących udział 

w wywiadach pogłębionych są przede wszystkim wymiana informacji, realizacja 

bieżących działań i zleceń oraz prowadzenie listy przedsiębiorstw społecznych.  

ROPS pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z OWES-ami zarówno 

w zakresie realizowanych form wsparcia, jak i częstotliwości i jakości kontaktów. 

Jedynym obszarem, który w opinii ROPS należałoby dopracować jest płynność 

komunikacji:  

„Może oczekiwalibyśmy szybszej reakcji na różne rzeczy.” 

 [ROPS_1].  

                                                           
29 Tamże, s. 12 
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Wydłużony czas reakcji i odpowiedzi zwrotnej od OWES-ów spowodowany jest 

jednak według ROPS-u konieczną priorytetyzacją bieżących działań realizowanych 

przez OWES-y.  

Podobnie wszystkie OWES-y pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę 

z ROPS-em; ich przedstawiciele szczególnie podkreślali wartość comiesięcznych 

spotkań sieciujących, a także stale utrzymywany i inicjowany przez obie strony 

kontakt. Utrzymanie stałego, niezakłóconego kontaktu i współpracy z ROPS-em, 

jest w opinii większości OWES-ów zadaniem kluczowym; przede wszystkim pozwala 

na bieżącą wymianę niezbędnych informacji, w tym także na temat organizowanych 

konkursów, ewaluacji czy innych wydarzeń. Należy podkreślić, że OWES-y biorące 

udział w badaniu najwyżej oceniały częstotliwość i jakość kontaktów z ROPS-em. 

Przede wszystkim zaś podkreślały, że kontakt ten ma miejsce przy każdym 

ważniejszym wydarzeniu lub szkoleniu; w ten sposób ROPS przekazuje OWES-om 

najważniejsze, pojawiające się na bieżąco informacje oraz ustalenia. Wysoka jakość 

współpracy z ROPS-em wynika także według większości OWES-ów z sukcesywnie 

budowanej atmosfery wzajemnego zaufania, wsparcia i pomocy, wyrażającej się 

w przekonaniu, że oba podmioty mogą liczyć na siebie w każdej sytuacji:  

„Ja też osobiście czasami dzwonię o coś podpytać, czy mam jakąś 

potrzebę, żeby się wesprzeć, to jak najbardziej, ale bardzo często też 

pracownicy ROPS dzwonią do nas, jako ośrodków, żeby też zasięgnąć 

jakieś tam informacje.” 

[OWES_1]  

„Podczas tych spotkań generalnie one w sumie polegają na wymianie 

informacji i doświadczeń. To jest bardzo też cenne, że podczas tych 

spotkań, to nie tylko planowe, ramowe punkty z programu, omówienie 

różnych kwestii, ale też właśnie wymiana doświadczeń. Co u kogo się 

podziało. Na jakie problemy się natknął. Jak sobie poradził …” 

[OWES_3]  

Podsumowując, elementem współpracy najwyżej ocenianym przez przedstawicieli 

OWES-ów były regularne spotkania i efektywne wzajemne przekazywanie informacji. 

Przedstawiciele OWES-ów często podkreślali, że jakość kontaktów między nimi 

a ROPS-em jest bardzo wysoka; wyraża się to w przekonaniu, że podmioty te mogą 

wzajemnie na siebie liczyć i uzyskać wszystkie niezbędne informacje lub wsparcie. 

Przedstawiciele OWES-ów bardzo pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę 

z ROPS nie wymieniając tym samym żadnych obszarów, które należałoby poprawić.  
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4.11 Rekomendowane kierunki zmian służące rozwojowi reg ionalnego sektora 

ekonomii społecznej, w tym w zakresie bieżących i przyszłych działań OWES 

i ROPS  

Wsparcie oferowane przez OWES-y dla PES i PS winno być odpowiedzią 

na problemy i trudności, z którymi te podmioty się mierzą w ramach swojej 

działalności. Przede wszystkim są to problemy finansowe (np. niskie dochody 

z prowadzonej działalności gospodarczej), na których występowanie wskazuje 

ponad 40% PES i PS. Blisko 40% PES i PS wskazuje na trudności organizacyjne 

(np. brak odpowiedniego wyposażenia, przeciążenie zespołu liczbą zadań). 

Natomiast nieco ponad 34% uczestniczących w badaniu PES i PS zmaga się 

z problemami kadrowymi, wynikającymi m.in. z braku wykwalifikowanych 

pracowników, niedyspozycyjności/nieobecności pracowników, a także 

ze związanymi z tym aspektem problemami rekrutacyjnymi spowodowanymi 

brakiem zainteresowania podjęciem pracy w PES/PS przez osoby do tego 

uprawnione.  

W mniejszym stopniu, ale wciąż wiele, bo blisko 1/4 PES i PS boryka się 

z problemami natury wizerunkowej (np. brak dostatecznej promocji PES/PS, 

postrzeganie PES jako mniej wartościowego niż komercyjne podmioty). 

Natomiast 1/5 PES i PS mierzy się z trudnościami wynikającymi 

z niedostatecznego dostępu do wiedzy (np. na temat sposobu prowadzenia 

PES/PS, prowadzonej działalności, zmian prawnych związanych z działalnością 

PES/PS). Najrzadziej (11,9%) PES i PS zgłaszają trudności o  charakterze 

społecznym związane m.in. z brakiem zaufania lokalnej społeczności 

czy konfliktami w zespole.  

Wykres 18. Problemy, z którymi mierzą się PES i PS 

Społeczne

Dostępu do wiedzy 

Wizerunkowe

Kadrowe

Organizacyjne 

Finansowe

11,9%

20,6%

23,8%

34,4%

37,5%

41,3%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160)  
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Bazując na zgromadzonych opiniach przedstawicieli PES i PS można wysnuć 

wniosek, że tego typu podmioty potrzebują przede wszystkim wsparcia 

finansowego oraz szkoleniowego, gdyż pomoże im ono walczyć z najczęściej 

występującymi trudnościami w funkcjonowaniu na rynku. Mniejszy nacisk należy 

zatem kłaść na działania doradcze i animacyjne, a większy na rozszerzanie 

i dopasowywanie do potrzeb PES i PS oferty szkoleniowej oraz możliwości 

wsparcia finansowego. Przedstawiciele PES i PS zwracają ponadto uwagę 

na niewystarczającą elastyczność OWES-ów w kwestii przydzielania środków 

na szkolenia. Szczególnie zwracano uwagę na brak możliwości przesuwania 

środków na specjalistyczne szkolenia, które zgodne są z obszarem zainteresowań 

uczestników. Ponadto przedstawiciele PES/PS preferowali ten rodzaj programów 

doszkalających, który rozwijał już nabyte, konkretne umiejętności (lub pogłębiał je). 

Szkolenia od podstaw, ukierunkowane na zdobywanie zupełnie nowych kompetencji 

nie są w opinii przedstawicieli PES/PS konieczne; co więcej, prowadzić mogą 

do nieefektywnego wykorzystywania środków finansowych lub też ich 

niewykorzystania:  

„Ja miałam teraz taką samą sytuację i dostałam informację - [szkolenie], 

co wytworzy coś nowego. A raczej trzeba być wąsko, żeby też znaleźć te 

osoby dobre, iść za swoją misją, a ja nie chcę się rozszerzać, rozdrabniać 

[…]. Ja [z tych szkoleń] zrezygnowałam. Mimo że pieniądze leżą na stole - 

weź na szkolenie. Ja mówię: „nie chcę”.” 

[FGI_4] 

Podstawą staje się tutaj przeświadczenie, że doskonalenie określonych kompetencji 

jest bardziej przydatne niż zdobywanie nowych, często niewykorzystywanych 

w pracy, umiejętności. Tak rozumiana elastyczność opierałaby się, według 

przedstawicieli PES i PS, na możliwości transferu środków przeznaczonych na nowe 

szkolenia, do specjalistycznych, często niezbędnych programów doszkalających 

z dziedziny zainteresowań/działalności uczestników. Kryterium przydatności szkoleń 

jest więc dla przedstawicieli PES i PS kwestią nie tylko kluczową, a często także 

decydującą:  

„Możliwości przesunięcia środków nie ma za bardzo. Oni chcą cały czas 

coś nowego, coś rozwojowego, a jak nie to nie. A powiem panu, że te 

środki są naprawdę potrzebne na takie czasami wzięcie specjalisty...” 

[FGI_2]  

Nie tylko rodzaj szkoleń jest dla przedstawicieli PES i PS szczególnie istotny: ważne 

jest również to, do kogo dane szkolenia są kierowane. Część przedstawicieli PES 

i PS biorących udział w grupowych wywiadach pogłębionych zwróciła uwagę na fakt 

niedostatecznej ilości specjalistycznych szkoleń dla liderów. To właśnie liderzy 

zarządzają pracownikami, a więc niezwykle istotne jest, aby posiadali oni nie tylko 
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wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także doskonalili określone, 

już zdobyte wcześniej umiejętności.  

„Ja bym chciała troszkę większy nacisk na szkolenia tych liderów. Bo ja 

z doświadczenia mogę powiedzieć, że tak trochę zaczęłam nie mając 

podstaw, w sensie, że się kompletnie na tym nie znałam. Bo o ile biznes 

jest mi bliski, to jest OK. Natomiast ten lider, moim zdaniem od tego lidera 

się wszystko zaczyna.” 

[FGI_4] 

Przedstawiciele PES i PS wprost wskazują, że w największym stopniu potrzebują 

ponadto wsparcia finansowego (m.in. na utworzenie nowych miejsc pracy, zakup 

sprzętu, ale także dodatkowe szkolenia) – ok. 63% wskazań. Potrzeby te są 

konsekwencją problemów, z jakimi się borykają na co dzień PES i PS prowadząc 

działalność (wykres 18). Niespełna połowa przedstawicieli PES i PS oczekuje 

większego wsparcia w zakresie promocji, np. pomocy przy założeniu strony 

internetowej, możliwości korzystania z darmowych pakietów marketingowych, 

a nieco ponad 44% PES i PS większego wsparcia edukacyjnego rozumianego 

jako możliwość udziału w szkoleniach, korzystan ia z doradztwa. 

Natomiast niemal 36% PES i PS ułatwienie w prowadzeniu swojej działalności 

wiąże ze wsparciem w zakresie informacyjnym, m.in. w dostępie do baz 

potencjalnych kontrahentów.  

Wykres 19. Rodzaje wsparcia, które mogą ułatwić prowadzenie PES i PS 

Wsparcie informacyjne 

Wsparcie edukacyjne 

Wsparcie promocyjne

Wsparcie f inansowe

35,9%

44,2%

45,5%

62,8%

 
Źródło: badanie CAWI z przedstawicielami PES i PS (N=160)  

Podsumowując aspekt trudności i potrzeb dostrzeganych przez śląskie PES i PS 

warto podkreślić, że kluczową kwestią nie jest dotarcie do potencjalnych 

odbiorców ich działalności, ale trudności finansowe i kadrowe, które 

w największym stopniu utrudniają prowadzenie działalności. Można przewidywać, 

że odpowiednie wsparcie finansowo-szkoleniowo-doradcze, podparte także 

wsparciem w zakresie promocji wpłynie na rozwój PES i PS, a odpowiednio 
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doposażone podmioty będą w stanie samodzielnie konkurować o  odbiorców 

swoich usług i stawać się konkurencyjnymi podmiotami na rynku, także 

w stosunku do podmiotów komercyjnych.  

Przedstawiciele PES i PS zapytani bezpośrednio o konieczność wprowadzenia 

zmian w zakresie wsparcia oferowanego przez OWES-y w większości (61,7%) 

nie widzą takiej potrzeby oceniając obecnie funkcjonujące formy wsparcia, 

jako optymalne.  

Wykres 20. Potrzeba zmian w zakresie wsparcia w celu zwiększenia jego trafności i skuteczności  

61,7

33,3

5,0

Nie, wszystkie formy 
wsparcia są optymalne

Tak

Nie wiem

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=60)  

Potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie wsparcia oferowanego przez OWES-y 

w celu zwiększenia jego trafności i skuteczności odczuwa 33,3% przedstawicieli 

PES i PS.  

Wśród podmiotów dostrzegających potrzebę wprowadzenia zmian ponad połowa 

wskazuje na wsparcie finansowe (dotacje, wsparcie pomostowe), jako obszar 

wymagający usprawnień. Natomiast 1/5 respondentów podkreśla potrzebę zmian 

w takich obszarach, jak: wsparcie szkoleniowe oraz doradcze. W najmniejszym 

stopniu zmiany potrzebne są w zakresie działań animacyjnych.  
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Wykres 21. Obszary wsparcia wymagające zmian w celu zwiększenia ich trafności i skuteczności  

5,0

20,0

20,0

55,0

W zakresie działań 
animacyjnych
W zakresie wsparcia 
szkoleniowego
W zakresie wsparcia 
doradczego
W zakesie wsparcia 
f inansowego

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PES i PS (N=20)  

Zmiany w obszarze wsparcia finansowego według przedstawicieli podmiotów 

ekonomii społecznej powinny dotyczyć:  

 zwiększenia wsparcia finansowego; 

 zwiększenia środków na konkretne cele, np. wypłaty, rozwój;  

 zwiększenia dotacji na początku działalności;  

 przyśpieszenia przekazywania środków finansowych.  

W przypadku wsparcia doradczego uwagę skupiano na zwiększeniu jego 

zakresu, m.in. w obszarze prawnym czy marketingowym.  

Z kolei w odniesieniu do wsparcia szkoleniowego sugerowano, aby zwiększyć 

liczbę dostępnych szkoleń, wcześniej przekazywać informację o możliwości 

skorzystania z nich oraz dostosować je w większym stopniu do  indywidualnych 

potrzeb podmiotów ekonomii społecznej.  

Respondenci oczekują także zwiększenia liczby działań animacyjnych.  

Niektórzy przedstawiciele PES i PS zapytani podczas zogniskowanych wywiadów 

grupowych o ewentualne uwagi i propozycje dotyczące usprawnienia OWES-ów 

zwrócili uwagę na to, że OWES-y nie podejmują działań, których celem jest 

integracja podmiotów PES/PS. Spotkania takie służyłyby przede wszystkim wymianie 

doświadczeń i informacji przez przedstawicieli różnych podmiotów. Przedstawiciele 

PES i PS są jednak świadomi tego, że próby organizacji takich spotkań były już 

podejmowane, jednak nie spotkały się one z dużym zainteresowaniem.  

Podsumowując sugestie PES i PS dotyczące zmian niezbędnych 

do wprowadzenia we wsparciu oferowanym przez OWES można wysnuć 
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wniosek, że nie są oczekiwane radykalne zmiany sposobu udzielania pomocy 

podmiotom ekonomii społecznej, że funkcjonujący katalog form wsparcia jest 

satysfakcjonujący dla jego odbiorców, a oczekiwane zmiany mają charakter 

kosmetyczny. Skupiają się na postulatach większego dopasowania wsparcia 

do indywidualnych potrzeb poszczególnych podmiotów, które ewentualnie 

mogłyby skutkować zwiększeniem trafności i skuteczności wsparcia także 

dla innych odbiorców pomocy świadczonej przez OWES.  
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Analiza SWOT systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim  

Analiza SWOT to popularna technika służąca do porządkowania i analizy informacji na temat danej instytucji, organizacji, 

dokumentów. Nazwa jest stworzona od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy: 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę, 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę, 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany, 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Słabe strony Mocne strony 

 Niski poziom wiedzy nt. korzyści z funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej wśród części JST, a tym samym 
zaangażowania JST w rozwój ekonomii społecznej.  

 Trudności finansowe PES i PS, związane m. in. z utrzymaniem 
płynności finansowej. 

 Niska rentowność działalności gospodarczej prowadzonej przez 
PS. 

 Niewystarczająca liczba specjalistycznych szkoleń oferowanych 
przez OWES. 

 Dobrze funkcjonująca infrastruktura wsparcia ekonomii 
społecznej w regionie, bazująca na współpracujących ze sobą 
OWES-ach. Koordynowanie systemu wsparcia ekonomii 
społecznej przez ROPS. 

 Zakres i formy wsparcia oferowanego przez OWES dopasowane 
do potrzeb jego odbiorców.  

 Rosnąca liczba i potencjał PS w regionie oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy w sektorze ES. 

 Stosowanie klauzul społecznych przez rosnącą liczbę JST.  

Zagrożenia Szanse  

 Brak wystarczającego wsparcia lokalnych PES i PS przez JST. 

 Zmiany na rynku pracy – malejąca liczba osób bezrobotnych 

 Rozwój PES i PS przy współpracy z lokalnym biznesem i JST. 

 Wzrost konkurencyjności i zainteresowania usługami i produktami 
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i biernych zawodowo, które mogłyby potencjalnie podjąć 
zatrudnienie w sektorze ES, co oznacza pracę z beneficjentami 
najbardziej oddalonymi od rynku pracy, których przywrócenie na 
rynek pracy nie zawsze jest możliwe. 

 Koncentracja wsparcia na tworzeniu nowych podmiotów ES oraz 
miejsc pracy, wspieranie w mniejszym stopniu już istniejących. 

 Likwidacja PES i PS z powodu możliwości ograniczenia 
w przyszłości środków na wsparcie pomostowe i równocześnie 
zbyt niską rentowność prowadzonej działalności.  

 

wytwarzanymi przez PS w rezultacie zwiększenia świadomości 
społecznej obywateli oraz lokalnych samorządów i przedstawicieli 
biznesu w zakresie wspierania ES. 

 Korzystanie instytucji publicznych z instrumentów prawnych 
umożliwiających wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii 
społecznej (np. zlecanie realizacji usług społecznych podmiotom 
ES, stosowanie klauzul społecznych przez samorządy).  

 Dalsza indywidualizacja wsparcia oferowanego podmiotom ES 
przez OWES w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.  

Wnioski i rekomendacje  

L.p. 
Treść wniosku (wraz ze 
wskazaniem strony w 

raporcie) 
Treść rekomendacji 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna za 

wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne 
przedstawienie sposobu wdrażania 

rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji30 

1 Przedstawiciele JST 
w dużym stopniu nie 
posiadają wiedzy o zakresie 
działalności OWES. (s. 67) 

Należy położyć większy 
nacisk na działania 
informacyjno-promocyjne 
skierowane do JST 
mające na celu szerzenie 
idei ekonomii społecznej, 
opierające się na 
prezentacji korzyści ze 
wspierania PES i PS, 
odnoszące się do 

Poszczególne 
OWES, ROPS  
 

 realizacja merytorycznych 
spotkań/szkoleń z zakresu ES dla 
przedstawicieli JST, zawierających 
moduł dotyczący korzyści ze 
wzajemnej współpracy pomiędzy 
JST a OWES i PES,  

 organizacja wizyt studyjnych dla 
JST, 

 realizacja dwutorowej promocji ES 
– przez ROPS na poziomie 

Kwiecień 2020 
 

2 Współpraca pomiędzy JST 
a OWES jest na 
niesatysfakcjonującym 
poziomie.  (s. 68) 

                                                           
30 Sugerowana data jest datą rozpoczęcia wprowadzania rekomendacji, proponowane działania powinny mieć charakter ciągły aż do zakończenia projektów.  
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3 Znacząca część 
przedstawicieli JST jest 
zdania, że przyczyną braku 
współpracy pomiędzy JST 
a OWES jest brak takiej 
potrzeby. (s.69) 

przykładów dobrych 
praktyk w tym zakresie.  
 

wojewódzkim i OWES na obszarze 
ich działania (subregionach). 

4 JST realizując zadania 
z zakresu ES ogranicza się 
głównie do wprowadzenia 
odpowiednich zapisów do 
dokumentów strategicznych.  
(s. 64-65) 

Samorządy w większym 
stopniu powinny 
realizować działania na 
rzecz ekonomii 
społecznej, które nie 
będą ograniczały się 
tylko i wyłącznie do 
zapisów w dokumentach 
strategicznych. 

ROPS 
i poszczególne 
OWES  

 szkolenia/spotkania i działania 
animacyjne ukierunkowane na 
przekazywanie wiedzy 
i zwiększanie świadomości 
urzędników odnośnie ES 
i możliwości włączenia jej 
instrumentów w działania 
realizowane przez samorządy,  

 organizacja merytorycznych 
spotkań z przedstawicielami JST 
nt. określenia współpracy 
pomiędzy OWES a JST.  

Kwiecień 2020  

5 Formy wsparcia kierowane 
do PES i PS są przez nie 
bardzo wysoko oceniane 
w zakresie trafności, 
skuteczności i jakości, ale 
powinny być na bieżąco 
dopasowywane do potrzeb 
i oczekiwań. (s. 75) 

Kontynuacja działań 
w obecnym zakresie, ale 
także aktualizowanie 
i poszerzanie wiedzy 
ekspertów OWES 
zwłaszcza w kontekście 
zmieniających się 
przepisów i oczekiwań 
odbiorców wsparcia.  

Poszczególne 
OWES  

 aktualizacja, uzupełnianie, 
doskonalenie oferowanych form 
wsparcia, zgodnie ze zgłaszanymi 
przez PES potrzebami,  

 zapewnienie możliwości 
kształcenia się, aktualizacji bądź 
poszerzania wiedzy np. poprzez 
szkolenia dla pracowników, 
doradców OWES. 

Kwiecień 2020 
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Załączniki  

Pytania badawcze  

Charakterystyka działań akredytowanych OWES 

1. Jakiego typu działania świadczą OWES w ramach prowadzonej działalności? 

Czy udzielane wsparcie wykracza poza obligatoryjne działania wynikające 

ze Standardów OWES, a w przypadku OWES dofinansowanych z RPO WŚL - 

Wytycznych CT- 9 oraz zapisów wniosków o dofinansowanie projektów OWES?  

2. Jakich klientów wspierają OWES? Jakiego typu klienci najczęściej i najrzadziej 

korzystają ze wsparcia? Co wpływa na takie zróżnicowanie w poziomie 

korzystania ze wsparcia? 

3. Do jakich odbiorców OWES kieruje: 

 działania animacyjne? 

 działania związane z zakładaniem nowych PES i PS? 

4. Jak wygląda ścieżka wsparcia dla klientów w poszczególnych OWES?  

5. W jakim stopniu działania animacyjne, działania związane z zakładaniem nowych 

PES i PS oraz działania związane ze wspieraniem istniejących PS zostały 

właściwie dobrane z punktu widzenia odbiorców? Jak przebiega rekrutacja 

odbiorców poszczególnych działań? Jaki udział wśród odbiorców stanowią osoby 

należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

6. Czy odbiorcy działań związanych z zakładaniem nowych PES i PS korzystali 

wcześniej z oferty działań animacyjnych OWES lub z oferty podmiotów 

reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)? 

7. Czy uczestnicy KIS, CIS, ZAZ, WTZ utworzyli PS/PES lub zostali w nim 

zatrudnieni? 

Czy odbiorcy działań związanych ze wspieraniem istniejących PS korzystali 

wcześniej z oferty podmiotów reintegracyjnych? 

Narzędzia stosowane przez OWES – ocena ich trafność i użyteczność 

8. Jakie narzędzia animacji, szkoleniowo-doradcze, wsparcia finansowego 

są wykorzystywane przez OWES w odniesieniu do poszczególnych kategorii 

odbiorców wsparcia? 

9. W jaki sposób określane są potrzeby odbiorców wsparcia? 
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10. Czy zastosowane narzędzia animacji, szkoleniowo-doradcze, wsparcia 

finansowego zostały dopasowane do specyficznych potrzeb różnych kategorii 

odbiorców?  

 Czy zakres i jakość usług animacyjnych są adekwatne do potrzeb odbiorców? 

 W jakim zakresie działania szkoleniowo-doradcze są adekwatne do potrzeb 

odbiorców wsparcia? 

 W jakim zakresie działania szkoleniowo-doradcze są dostosowane do branży, 

w której działa PS? 

 Czy wysokość wsparcia finansowego i sposób jego udzielania są adekwatne 

do potrzeb? 

11. Czy narzędzia animacji, szkoleniowo-doradcze, wsparcia finansowego zostały 

trafnie zaprojektowane w stosunku do oczekiwanych efektów? 

Rezultaty wsparcia udzielonego przez OWES 

12. Jakie są efekty działań zrealizowanych przez OWES, w tym: działań związanych 

z zakładaniem nowych PES i PS, działań związanych ze wspieraniem 

istniejących PS? W szczególności: 

 Ile grup inicjatywnych utworzono?  

 Ile grup inicjatywnych w wyniku działalności OWES wypracowało założenia 

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej? 

 Czy zwiększyła się współpraca przedsiębiorców z PES i PS na terenie 

funkcjonowania OWES?  

 Czy zwiększyła się liczba JST wspierających PES i PS, stosujących klauzule 

społeczne? 

 Czy zwiększyła się skala wspierania PES i PS przez JST, które już przed 

rozpoczęciem interwencji wspierały te podmioty?  

 Czy dzięki działaniom animacyjnym udało się poprawić koordynację działań 

różnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ES na poziomie lokalnym?  

 Jakie są inne widoczne rezultaty działań animacyjnych? 

 Ile osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto 

wsparciem? 

 Ile PES objęto wsparciem? 

 Ile organizacji pozarządowych zekonomizowało się (podjęło nieodpłatną 

i odpłatną działalność pożytku publicznego, działalność gospodarczą) dzięki 

wsparciu OWES? 

 Ile podmiotów (organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

gospodarczą, spółdzielni, spółek) wsparto w przekształceniu w PS? 

 Ile środowisk w wyniku działalności OWES przystąpiło do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ES? 

 Ile miejsc pracy utworzono w PS? 
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 Ile miejsc pracy utworzono w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 

w definicji przedsiębiorstwa społecznego? Ile miejsc pracy utworzono 

w powiatach ziemskich, a ile w grodzkich? 

 Ile organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzono w wyniku działalności 

OWES? 

 Ile miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzono w wyniku działalności 

OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych? 

Trwałość miejsc pracy tworzonych przez OWES 

13. Jakie czynniki wpływają na trwałość powstałych miejsc pracy? W jakim stopniu 

działania OWES wpływają na trwałość tworzonych miejsc pracy? Jakiego typu 

działania lub zmiany w działaniach mogą przełożyć się na trwałość tworzonych 

miejsc pracy? 

14. Jaka jest przewidywana trwałość miejsc pracy? 

Kosztochłonność działań OWES 

15. Jakie koszty ponoszą OWES na utworzenie miejsca pracy? 

Elementem ewaluacji była analiza kosztów świadczonych usług związanych 

z utworzeniem miejsca pracy w relacji do osiąganych korzyści. W tym celu określone 

zostały: 

 koszt utworzenia miejsca pracy,  

 koszt utworzenia jednego miejsca pracy w nowym PS, 

 koszt utworzenia miejsca pracy w istniejącym PS, 

korzystając z poniższych sposobów wyliczenia: 

Pierwszy sposób:  

Wartość projektu ogółem podzielona przez liczbę planowanych do utworzenia/ 

utworzonych miejsc pracy.  

Drugi sposób - koszt utworzenia jednego miejsca pracy w nowym PS: 

a. Należy zsumować koszty:  

 dotacji,  

 wsparcia pomostowego,  

 doradztwa i szkoleń świadczonych przed założeniem PES lub PS 

i przez okres 12 miesięcy inkubacji,  

 koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie).  

b. Otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę planowanych/ 

utworzonych miejsc pracy w nowych PS.  

Trzeci sposób - koszt utworzenia jednego miejsca pracy w istniejącym PS:  

a. Należy zsumować koszty: 

 dotacji, 

 wsparcia pomostowego, 

 doradztwa i szkoleń świadczonych na rzecz danego PS (w okresie 12 

miesięcy od udzielenia dotacji), 
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 koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie). 

b. Otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę planowanych/ 

utworzonych miejsc pracy w istniejących PS. 

16. Jakie zasoby OWES wykorzystują do wsparcia PES i tworzenia miejsc pracy   

w sektorze ES? 

17. W jakim stopniu zasoby OWES (np. czas, pieniądze, zasoby ludzkie, 

kompetencje) są wystarczające do osiągnięcia założonych celów? 

18. Jakie czynniki decydują, że utworzenie miejsca pracy jest mniej lub bardziej 

kosztochłonne? 

Czynniki oddziałujące na działalność OWES 

19. Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na jakość, skuteczność, 

efektywność, użyteczność prowadzonych działań? Jakie są bariery i trudności 

w działalności OWES? Jak OWES radzą sobie z tymi problemami? Jak różni się 

działalność OWES w zależności od uwarunkowań terytorialnych?  

20. Czy OWES analizują czynniki oddziaływujące na ich działalność? Jak pozyskują 

wiedzę na ten temat? W jaki sposób wykorzystują wnioski z prowadzonej 

analizy? 

21. W jakim stopniu monitoring kondycji wspieranych PS pozwala na identyfikację 

ewentualnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań wspierających? 

Współpraca OWES z innymi interesariuszami 

22. W jakim zakresie i w jaki sposób OWES współpracuje z innymi instytucjami na 

poziomie lokalnym i regionalnym (ROPS, innymi OWES, PUP, OPS, NGO, 

pracodawcami)? Jaki wpływ na osiągane efekty ma ta współpraca?  

23. Czy usługi OWES są zintegrowane z usługami innych podmiotów (np. CIS, KIS, 

WTZ, ZAZ), działających na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji?  

24. W jaki sposób OWES wspiera podmioty reintegracyjne? Jaka jest skala i efekty 

tego wsparcia? Czy OWES prowadzi działania zmierzające do utworzenia 

nowych podmiotów reintegracyjnych? 

25. Jak wygląda współpraca OWES z jednostkami samorządu terytorialnego? 

Czy działania powielają się, czy uzupełniają? Jakiego typu bariery występują w 

tej współpracy? 

Jakość usług świadczonych przez OWES 

26. W jaki sposób OWES zapewnia jakość świadczonych usług? Czy działania w tym 

zakresie są skuteczne? 

27. Jak klienci oceniają jakość usług świadczonych OWES (jaki jest stopień 

zadowolenia klientów OWES)? W jaki sposób rozstrzygane są kwestie sporne 

z klientami? 

28.  W jakim stopniu Standardy OWES istniejące na poziomie krajowym pozwalają 

na zapewnienie jakości usług OWES województwa śląskiego? 

29. Jakie jest zróżnicowanie poziomu jakości usług udzielanych przez poszczególne 

OWES? Z czego wynika to zróżnicowanie? 
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Zróżnicowanie działalności OWES w regionie 

1. Jakie są zasadnicze podobieństwa pomiędzy OWES? Jakie są zasadnicze 

różnice pomiędzy OWES? Z czego wynikają podobieństwa/różnice? 

2. Który z OWES poddanych badaniu uzyskał najwyższą ocenę udzielanego 

wsparcia – w odniesieniu do wszystkich stosowanych form wsparcia? Czym jest 

to spowodowane? 

3. W jakich formach wsparcia OWES uzyskały najlepsze wyniki, a w jakich 

najgorsze? Jakie mogą być powody takich zależności?  

Komplementarność działań ROPS i OWES w zakresie koordynacji sektora 

ekonomii społecznej w regionie 

1. Jak oceniana jest działalność ROPS w kontekście koordynacji i wspierania 

OWES? W jakim zakresie powyższe działania zaspokajają potrzeby OWES?  

2. Jak oceniana jest współpraca pomiędzy ROPS i OWES? Jakie są korzyści tej 

współpracy? Jakie czynniki wpływają na jej jakość? 

3. Czy działania OWES i ROPS są komplementarne wobec siebie? W jakim 

zakresie? 

4. Czy działania realizowane przez ROPS i OWES powielają się? W jakim 

zakresie?  

5. Czy osiągany jest efekt synergii w ramach działań realizowanych przez ROPS 

i OWES? Jakie czynniki wpływają na możliwość osiągnięcia efektu synergii? 

Rekomendowane kierunki zmian służące rozwojowi regionalnego sektora 

ekonomii społecznej, w tym w zakresie bieżących i przyszłych działań OWES 

i ROPS  

1. Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla usprawnienia działalności OWES? 

2. Jakiego typu działania powinny zostać podjęte przez OWES, aby usprawnić ich 

działania na rzecz rozwoju sektora ES? 

3. Jakiego typu działania powinny zostać podjęte wobec OWES, aby usprawnić ich 

działalność? 

4. Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla usprawnienia działalności ROPS 

w ramach koordynacji sektora ES i sieciowania OWES? 

5. Jakiego typu działania powinny zostać podjęte przez ROPS, aby usprawnić 

prowadzone działania koordynacyjne i sieciowanie OWES? 

Narzędzia badawcze 

Wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami PES i PS 

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 
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społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim. Odpowiedzi prosimy odnosić 

do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

 

1. Od jak dawna reprezentowany przez Pana/ią podmiot ekonomii społecznej 

istnieje na rynku? 

a. Do 6 miesięcy włącznie 

b. Od ponad 6 do 12 miesięcy 

c. Od ponad 12 do 24 miesięcy 

d. Od ponad 2 lat do 5 lat 

e. Dłużej niż 5 lat  

 

2. Czy korzystał/a Pan/i ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej? 

Którego? (proszę wskazać OWES) 

………………………………………... 

 

3. Z jakiego wsparcia, które oferuje OWES Pan/i skorzystał/a? 

a. Usługi szkoleniowe  

b. Usługi doradztwa ogólnego 

c. Usługi doradztwa biznesowego  

d. Usługi doradztwa specjalistycznego (np. prawne, marketingowe, 

księgowo-podatkowe, osobowe) 

e. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

f. Wsparcie pomostowe  

g. Inne jakie?.... 
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3a. Proszę ocenić formy oferowanego wsparcia. 

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio Raczej 
słabo 

Bardzo 
słabo 

[Ukryta 
odpowiedź] 
Nie wiem / 
odmawiam 
odpowiedzi 

a. dopasowanie do 
potrzeb odbiorców 

      

b.  jakość merytoryczna 
(zakres przekazanej 
wiedzy) 

      

c. przydatność w 
praktyce działania 
podmiotu 

      

 

4. Czy przed otrzymaniem wsparcia zostało wykonane rozpoznanie Pan/i 

potrzeb? 

a. Tak 

b. Nie (należy przejść do P7) 

 

5. W jaki sposób było wykonane badanie potrzeb? 

a. Ankieta 

b. Rozmowa  

c. Wywiad  

d. Analiza dokumentów przedstawionych przez klienta  

e. Inny sposób, jaki?  

 

6. Czy badanie potrzeb było według Pana/i wystarczające? 

a. Tak 

b. Nie  

 

7. Czy otrzymał/a Pan/i wsparcie adekwatne do swoich potrzeb? 

a. Tak 

b. Nie  

 

8. Czy w ramach otrzymanego wsparcia zadziały się etapy, które teraz 

przeczytam?  

Etapy  Tak Nie  
a. plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb 

klientów 
  

b. wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie 
finansowe itd.) 

  

c. monitorowanie wdrożenia planu działania   

d. ocena rezultatów planowanych działań   
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9. Jak ocenia Pan/i sposób działania pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej? 

 
Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio 
Raczej 
słabo 

Bardzo 
słabo 

[Ukryta 
odpowiedź] 
Nie wiem 

a. Rzetelność 
przekazywanych 
informacji 

      

b. Zakres 
przekazywanych 
informacji 

      

c. Szybkość 
przekazywania 
informacji 

      

d. Uprzejmość 
i życzliwość 
pracowników 

      

e. Dostępność 
informacji 
wszelkimi 
potrzebnymi 
drogami (telefon, 
email, osobiście) 

      

 

10. Czy na jakimś etapie korzystania z usług OWES zabrakło wsparcia ze strony 

OWES? 

a. Tak – na jakim?...........  

b. Nie 

c. [Ukryta odpowiedź] Nie wiem, odmawiam odpowiedzi  

 

10.a Jakiego rodzaju wsparcia, Pana/i zdaniem, zabrakło? (pytanie dla 10.a) 

……………………………… 

 

11. Czy aktualnie korzysta Pan/i ze wsparcia OWES? 

a. Tak – w jakim zakresie? 

b. Nie 

 

12. Czy gdyby była taka możliwość, aplikował/aby Pan/i ponownie o wsparcie, 

które Pan/i otrzymał/a? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Trudno powiedzieć  

d. Raczej nie  

e. Zdecydowanie nie  
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13. Czy ma Pan/i wiedzę jak wygląda poziom świadczenia usług przez inne 

OWES-y? 

a. Tak  

b. Nie (należy przejść do P15) 

 

14. Z usług jakiego innego OWES korzystał/a Pan/i? Jak ocenia Pan/Pani jego 

działalność? (W przypadku wskazania większej liczby OWES-ów proszę 

odnieść się do każdego osobno). 

a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 

c. Średnio 

d. Źle  

e. Bardzo źle  

 

15. Czy korzystał Pan/i wcześniej (przed wsparciem OWES) z oferty podmiotów 

reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)? 

a. Tak 

b. Nie (należy przejść do P17) 

 

16. Z jakich działań korzystał/a Pan/i w ramach oferty KIS, CIS, ZAZ, WTZ? 

……………………………………………… 

 

17. Czy korzystał Pan/i z oferty działań animacyjnych OWES? 

a. Tak 

b. Nie 

 

18. Jak ocenia Pan/i procedury OWES związane z zakładaniem nowego podmiotu 

ekonomii społecznej? 

 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio 
Raczej 

źle 
Bardzo 

źle 

[Ukryta 
odpowiedź] 
Nie wiem / 
odmawiam 
odpowiedzi 

a. Przygotowanie 
wniosku o dotację 

      
 

b. Wsparcie doradcy 
na etapie tworzenia 
biznesplanu 

      

c. Procedura naboru 
wniosków  

      

d. Proces oceny 
wniosku 

      

e. Rozliczenie wniosku 
o dotację 
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19. Czego Pan/i zdaniem brakowało w oferowanym wsparciu, a czego było za dużo? 

Dlaczego?  

…………………………… 

 

20. Czy powinno się wprowadzić jakieś zmiany w zakresie wsparcia, aby zwiększyć 

jego trafność i skuteczność? Proszę podzielić się swoimi sugestiami. [Można 

zaznaczyć wiele odpowiedzi] 

a. Nie, wszystkie formy wsparcia są optymalne [wyklucza pozostałe 

odpowiedzi] 

b. Tak, w zakresie działań animacyjnych: ___ 

c. Tak, w zakresie wsparcia szkoleniowego: ___ 

d. Tak, w zakresie wsparcia doradczego: ___ 

e. Tak, w zakresie wsparcia finansowego (dotacje, wsparcie pomostowe): 

___ 

f. [Ukryta odpowiedź] Nie wiem, odmawiam odpowiedzi 

 

Dziękuję za udział w badaniu. 

 



 
 

115 | S t r o n a  
 

Grupowe wywiady pogłębione z przedstawicielami PES i PS  

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań na temat działalności 

w sektorze ekonomii społecznej oraz współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. Odpowiedzi prosimy odnosić do okresu od 01.08.2018 r. do 

31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian lub Państwa opinii na określony 

temat. 

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja 

sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

1. Na początku naszej rozmowy prosił(a)bym Państwa o podanie kilku informacji 

dotyczących reprezentowanego przez Państwa podmiotu. Proszę krótko 

scharakteryzować, czym się Państwo zajmują? W jakim celu został powołany 

przez Państwa PES/PS? 

2. Jakie działania są świadczone w ramach Państwa działalności? (proszę 

opisać każdy typ działalności)  

3. Jakie były okoliczności związane z założeniem przez Państwa PES/PS? 

Czy zdecydowali się Państwo na jego założenie w wyniku kontaktu z OWES?  

4. Skąd dowiedzieli się Państwo o formie takiej działalności?  

5. Od jak dawna są Państwo klientami OWES?  

6. Z jakiego wsparcia Państwo korzystali?  

a. Usługi szkoleniowe  

b. Usługi doradztwa ogólnego 

c. Usługi doradztwa biznesowego  

d. Usługi doradztwa specjalistycznego (np. prawne, marketingowe, 

księgowo-podatkowe, osobowe) 

e. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

f. Wsparcie pomostowe  

g. Inne jakie?.... 

7. Czy byli Państwo zadowoleni z jakości usług OWES? Proszę spróbować 

ocenić wsparcie. Z czego wynika taka ocena? 

8. Czy wachlarz usług OWES był wystarczający dla Państwa? Czy OWES był 

w stanie zaspokoić Państwa wszystkie potrzeby?  

9. Czy przed otrzymaniem wsparcia była wykonana przez OWES analiza Pana/i 

potrzeb?  

10. W jaki sposób jest wykonane badanie potrzeb?  
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Czy miały miejsce takie elementy jak:  

a. Ankieta  

b. Rozmowa  

c. Wywiad  

d. Analiza dokumentów przedstawionych przez Państwa  

e. Inne – jakie? ……. 

11. Czy zostali Państwo zaznajomieni ze wszystkimi możliwymi formami wsparcia 

oferowanymi przez OWES? Czy przedstawiciel OWES dał Państwu prawo 

wyboru? Czy po przydzielaniu wsparcia wnioskowali Państwo o zmianę 

rodzaju wsparcia? 

12. Czy przed utworzeniem PES/PS korzystali Państwo z działań animacyjnych 

OWES? Jeśli tak, to jaki był zakres tych działań? Proszę ocenić ich zakres. 

Czy byli Państwo zadowoleni z tego wsparcia? Czy należałoby w przyszłości 

coś zmienić w ramach tego wsparcia?  

13. Czy przed utworzeniem PES/PS korzystali Państwo z oferty podmiotów 

reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)? Jeśli tak, to jaki był zakres tych 

działań? 

14. Jak oceniają Państwo działania pracowników OWES? Oceny proszę dokonać 

według następujących kryteriów, proszę przy każdym kryterium podać 

przykłady:  

a. Rzetelność przekazywanych informacji 

b. Zakres przekazywanych informacji 

c. Szybkość przekazywania informacji 

d. Uprzejmość i życzliwość pracowników 

e. Dostępność informacji wszelkimi potrzebnymi drogami (telefon, email, 

osobiście) 

15. Czy przygotowano dla Pana/Pani plan postępowania dostosowany 

do indywidualnych potrzeb?  

16. Czy był on konsekwentnie wdrażany? (Jeśli nie, dlaczego?) 

17. Czy jego realizacja była sprawdzana i monitorowana? (Jeśli tak, w jaki 

sposób?) 

18. Jak Pan/i ocenia rezultaty jego wdrożenia? 

19. Jak wygląda Państwa komunikacja z OWES? Z iloma osobami kontaktują się 

Państwo? Jakie kanały komunikacji przeważają?  

20. Jak oceniają Państwo zasoby OWES pod względem: 

a. Ilości osób obsługujących PES/PS (czy jest wystarczająca?)  

b. Środków finansowych, jakimi dysponują do przydzielania PES/PS 

c. Czasu przeznaczonego na kontakt/spotkania z PES/PS 

d. Kompetencji merytorycznych pracowników 

e. Rzetelności przekazywania informacji 

f. Dostępności materiałów informacyjnych, edukacyjnych 



 
 

117 | S t r o n a  
 

21. Na koniec naszej rozmowy chciałabym porozmawiać o trudnościach, które 

występują bądź mogą wystąpić w obszarze Państwa działalności. 

Czy zauważają Państwo jakieś bariery, które wpływają na jakość 

świadczonych usług?  

22. Czy na jakimś etapie korzystania z usług OWES zabrakło Państwu 

dostatecznego wsparcia ze strony OWES? Z czego to wynikało? 

Co należałoby zrobić, aby podobne sytuacje nie powtarzały się? Jak można 

usprawnić działania OWES?  

23. W jakie działania, zasoby OWES powinien zainwestować, aby zwiększyć 

jakość swojej pracy? 

 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami WUP  

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim. Odpowiedzi prosimy odnosić 

do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

  

1. Na początku naszej rozmowy proszę o wskazanie, w jak dużym stopniu 

województwo śląskie jest dotknięte problemami społecznymi (takimi 

jak bezrobocie, ubóstwo, przyrost liczby osób niepełnosprawnych i starszych 

wymagających opieki lub inne problemy). Proszę podać ich przykłady. 

Jakie konsekwencje wynikają z występowania wykluczenia społecznego 

w regionie?  

2. Czy wie Pan/i czym jest OWES (tj. ośrodek wsparcia ekonomii społecznej) 

i jakie OWES-y działają w województwie śląskim?  

3. Czy zna Pan/i zakres działalności OWES? Proszę podać przykłady ich 

działań.  

4. Czy realizowali Państwo wspólne działania z OWES-ami? W jakim zakresie? 

Proszę opowiedzieć jak przebiegała ta współpraca? Czy i jakie efekty z niej 

wyniknęły?  

5. Czy działania OWES-ów powielały się czy uzupełniały z działaniami WUP? 

Kto decydował o podziale zadań? Czy ktoś monitorował działania, tak aby były 

one wobec siebie uzupełniające?  

6. Która strona współpracę aranżuje? Jak wyglądała komunikacja pomiędzy 

Państwem a OWES? Czy były do kontaktu wyznaczone jakieś osoby? 

Czy został ustanowiony koordynator, który odpowiadał za kontakty WUP-

OWES?  

7. Czy napotkali Państwo jakieś bariery, problemy w ramach współpracy 

z OWES (np. związane realizacją wspólnych celów, komunikacją)?  

8. Proszę odnieść się do następujących działań z obszaru ekonomii społecznej - 

czy były one realizowane na terenie województwa śląskiego, w jakim zakresie 

i przez kogo? Proszę o podanie przykładów.  

a. Włączenie problematyki ekonomii społecznej do regionalnego planu 

działań na rzecz zatrudnienia 

b. Włączenie ekonomii społecznej do innych regionalnych dokumentów 

strategicznych i programowych 
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c. Wdrożenie stabilnego systemu współfinansowania wspierającego 

tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

obejmującego m.in. dotacje, niskooprocentowane pożyczki, staże itp. 

d. Doskonalenie mechanizmów zarządzania i koordynacji w obszarze 

polityki wspierania ekonomii społecznej w regionie 

e. Stworzenie sieci usług wsparcia ekonomii społecznej posiadających 

akredytację MRPiPS (w zakresie: szkoleniowo-doradczym, animacji, 

tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia finansowego dla podmiotów 

ekonomii społecznej) 

f. Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego na temat ekonomii 

społecznej skierowanego do organizacji pozarządowych, które 

zamierzają rozpocząć odpłatną działalność statutową i/lub działalność 

gospodarczą oraz mogą wspierać aktywizację i integrację społeczną 

pracowników PES wywodzących się z grup problemowych 

9. Czy widzą Państwo potrzebę zwiększenia zakresu działań w obszarze 

ekonomii społecznej na poziomie regionu? Jakiego typu działania powinny być 

realizowane? Do jakich grup odbiorców te działania powinny być kierowane?  

10. Co mogłoby przyczynić się do zwiększenia współpracy pomiędzy WUP 

a OWES?  

11. Czy mają Państwo jakieś dobre praktyki ze współpracy z innymi jednostkami, 

które można by zapożyczyć do współpracy z OWES?  

 

 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami OWES  

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim. Odpowiedzi prosimy odnosić 

do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

 

1. Na początku naszej rozmowy prosił(a)bym Pana/ią o podanie kilku informacji 

dotyczących reprezentowanego przez Pana/ią podmiotu. Proszę krótko 

scharakteryzować ten podmiot? Czym się on zajmuje? W jakim celu został 

powołany? 

2. Jakie działania są świadczone w ramach Państwa działalności? (proszę 

opisać każdy typ działalności) Który obszar jest wiodący, a który słabiej 

rozwinięty? Z czego to wynika?  

 animacja, 

 działania szkoleniowo-doradcze  

 wsparcie dla nowych PES i PS (usługi inkubacyjne), 

 wsparcie dla istniejących PS (usługi biznesowe), 

 wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych,  

 wsparcie finansowe. 

3. Jaki kategorie klientów zgłaszają się do Państwa? Którymi usługami 

są zainteresowane różne typy klientów? Co wpływa na takie zróżnicowanie 

w poziomie korzystania ze wsparcia? 

4. Jaki udział wśród odbiorców stanowią osoby należące do grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym? 

5. Czy wsparcie, które Państwo świadczą wykracza poza Standardy OWES? 

Proszę podać przykłady.  

6. Jak wygląda ścieżka wsparcia dla Państwa klientów? Czy jest ona 

dostosowywana do potrzeb klienta? Jak różni się przebieg ścieżki 

w zależności od kategorii klienta. Proszę opisać każdy etap ścieżki wsparcia.  

7. Czy przed przydzieleniem wsparcia przeprowadzają Państwo analizę potrzeb 

klienta? W jaki sposób się ona odbywa (ankieta, rozmowa, wywiad, analiza 

dokumentów, inne)?  

8. Czy zdarzają się takie sytuacje, że wachlarz usług OWES jest 

niewystarczający dla odbiorców OWES? Jakie są to sytuacje?  

9. Czy klienci zostają zaznajomieni ze wszystkimi możliwymi formami wsparcia? 

Czy przedstawiciel OWES decyduje o ich przydzieleniu? Czy zdarza się tak, 

że po przydzieleniu wsparcia następuje zmiana rodzaju wsparcia? 
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10. Czy Państwa klienci zakładający nowe PES i PS korzystali wcześniej z oferty 

działań animacyjnych OWES lub z oferty podmiotów reintegracyjnych (CIS, 

KIS, ZAZ, WTZ)? Czy weryfikują to Państwo? W jaki sposób? 

11. Jak Państwo sądzą co może wpłynąć na to, aby średni okres działalności PES 

wydłużał się? Co należałoby zrobić, aby wspomóc PES/PS w kontynuacji 

działalności? Czy prowadzą Państwo jakieś działania w tym kierunku?  

12. Co należałoby wykonać, aby trwałość miejsc pracy była na wyższym 

poziomie? W jaki sposób inne instytucje, w szczególności na poziomie 

krajowym i regionalnym mogą wesprzeć OWES, aby osiągnąć ten cel?  

13. Chciałabym/chciałbym teraz porozmawiać na temat wspierania podmiotów 

reintegracyjnych. Jaka jest skala i efekty tego wsparcia? Czy jest 

zainteresowanie tym wsparciem? Czy prowadzą Państwo działania 

zmierzające do utworzenia nowych podmiotów reintegracyjnych lub wsparcia 

rozwoju już istniejących? 

14. Kolejny temat jaki chciałabym poruszyć to współpraca OWES z jednostkami 

samorządu terytorialnego. Proszę opowiedzieć jak taka współpraca wygląda? 

Z jakimi typami jednostek jest najczęstsza (np. urzędy gmin, PUP, OPS)? 

Czy działania powielają się, czy uzupełniają? Kto decyduje o podziale zadań? 

Czy ktoś monitoruje działania, aby były one wobec siebie uzupełniające?  

15. Która strona współpracę aranżuje? Jak wygląda komunikacja pomiędzy 

Państwem a JST. Czy są do kontaktu wyznaczone jakieś osoby? Jakiego typu 

bariery występują w tej współpracy? 

16. A jak przebiega Państwa współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej? 

Jaka jest częstotliwość Państwa kontaktów z ROPS? Jakiego rodzaju są to 

kontakty? Jakich zagadnień one dotyczą? Kto był ich inicjatorem? 

17. Jaki jest zakres i obszary Państwa współpracy z ROPS? Czy zakres ten jest 

zgodny z Państwa oczekiwaniami? Jeśli nie, w jaki sposób zakres ten rozmija 

się z nimi? Na ile są Państwo zadowoleni z aktualnej współpracy? Jakie 

aspekty są dla Państwa szczególnie ważne w ramach tej oceny? 

18. Czy ROPS dzieli się swoją wiedzą z Państwa ośrodkiem? W jaki sposób taka 

wiedza jest przekazywana? Co OWES zyskuje dzięki działaniom 

informacyjnym ROPS? W jaki sposób można rozszerzyć zakres tych działań? 

19. Na ile skutecznie ROPS koordynuje prace związane z rozwojem ekonomii 

społecznej na poziomie regionu? Jak oceniają Państwo aktywność ROPS 

w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego 

koordynowania tych prac? W jakich obszarach ROPS mógłby się bardziej 

zaangażować, w jaki sposób? 

20. Które z tych instytucji (JST, podmioty reintegracyjne, ROPS) ma, Państwa 

zdaniem, największy wpływ na kształtowanie przyjaznych warunków rozwoju 

dla podmiotów ES i ekonomii społecznej w ogóle? Proszę uzasadnić 

odpowiedź. 
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21. Na koniec naszej rozmowy chciałabym porozmawiać o trudnościach, 

które występują bądź mogą wystąpić w obszarze Państwa działalności. 

Czy zauważają Państwo jakieś bariery, które wpływają na jakość 

świadczonych usług?  

22. Jakie czynniki pozytywnie wpływały na skuteczność działań podejmowanych 

przez Państwa ośrodki? Proszę spróbować podzielić te czynniki 

na wewnętrzne, czyli zależne od Państwa organizacji oraz zewnętrzne, 

czyli takie, na które Państwa ośrodki nie miały bezpośredniego wpływu.  

23. Czy Państwa zdaniem specyfika subregionu przekładała się na większy 

lub mniejszy poziom oddziaływania wymienionych czynników? W jaki sposób?  

24. Jakie czynniki negatywnie wpływały na skuteczność działań podejmowanych 

przez Państwa ośrodki? Jakie czynniki negatywnie rzutowały na jakość 

Państwa działań oraz ich efektywność? 

25. Ponownie proszę spróbować podzielić te czynniki na wewnętrzne 

i zewnętrzne, czyli zależne i niezależne od działań podejmowanych 

w Państwa ośrodkach. Czy w tym wypadku specyfika subregionu przekładała 

się na większy lub mniejszy poziom oddziaływania wymienionych czynników?  

26. Które z działań prowadzonych przez OWES oceniają Państwo jako 

najtrudniejsze, a które jako najłatwiejsze?  

27. Czy mogą Państwo liczyć na pomoc innych instytucji w rozwiązywaniu 

problemów, niwelowaniu barier i rozwoju działalności? Jakie są to instytucje? 

 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami ROPS 

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim. Odpowiedzi prosimy odnosić 

do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

1. Proszę opisać zakres współpracy z OWES.  
2. Czy zakres ten jest zgodny z Państwa oczekiwaniami? Czy wykracza on poza 

założenia współpracy z OWES? Jeśli nie, w jaki sposób zakres ten rozmija się 
z nimi?  

3. Jak w badanym okresie przebiegała współpraca na linii OWES – ROPS? Jakie 
są jej efekty realne, a jakie są oczekiwania? Co i jak można by poprawić w tym 
zakresie?  

4. Jakie były wykorzystywane narzędzia komunikacji? Czy ich zakres jest 
wystarczający? Czy w przyszłości należy zmienić formę komunikacji pomiędzy 
ROPS a OWES.  

5. Jaka jest częstotliwość Państwa kontaktów z OWES? Jakiego rodzaju są to 
kontakty? Jakich zagadnień one dotyczą? Kto był ich inicjatorem? 

6. Na ile są Państwo zadowoleni ze współpracy? Jakie aspekty są dla Państwa 
szczególnie ważne?  

7. Czy dostrzegają Państwo różnice w sposobie świadczenia usług przez 
poszczególne OWES? Jakie? Z czego mogą one wynikać (np. specyfika 
subregionu/zasoby OWES/inne)? 

8. A czy widzą Państwo jakieś podobieństwa pomiędzy OWES-ami? 
Jakie wspólne cechy charakteryzują OWES-y?  

9. Z czego wynikają te różnice i podobieństwa? Czy to wynika ze specyfiki 
regionalnej?  

10. Proszę spróbować teraz ocenić prace poszczególnych OWES-ów, 
które OWES-y warto byłoby wyróżnić pod względem udzielanego wsparcia? 
Z czego to wynika? Czy wyróżnione OWES-y zawsze wyróżniały się na tle 
innych?  

11. Na koniec chciałabym/chciałbym porozmawiać o możliwość usprawnienia 
działalności OWES. Czy widzą Państwo jakieś obszary, które należałoby 
usprawnić?  

12. Czy OWES zgłaszały do ROPS problemy, które utrudniają im realizację 
kluczowych zadań?  

13. Co należałoby zrobić, aby usprawnić działalność OWES? Proszę podać 
czynniki zewnętrzne (niezależne od OWES) oraz wewnętrzne (czyli te, 
na które OWES ma wpływ), które mają kluczowe znaczenie dla działalności 
OWES.  

14. Czy poszerzenie wachlarza oferty OWES mogłoby wpłynąć pozytywnie 
na rozwój sektora ES? Jeśli tak, to o jakie zadania powinien swoją ofertę 
poszerzyć OWES? Jeśli nie, to które obecne zadania powinien usprawnić? 
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W jaki sposób ROPS może usprawnić prace OWES? Czy są jeszcze obszary, 
które należałoby usprawnić w OWES? 

15. Jak Państwo sądzą czy w ofercie OWES występują jakieś działania, 
które należałoby skierować do koordynacji przez ROPS w celu ich 
usprawnienia? A może warto, aby ROPS wspólnie z OWES realizował któreś 
zadania? Jakie warunki musiałby zostać spełnione? Jakie korzyści mogłoby 
to przynieść?  

Dziękuję za udział w badaniu. 
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Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami PUP i OPS 

Dzień dobry! 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w Państwa gminie/powiecie. Odpowiedzi prosimy odnosić 

do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

 

1. Na początku naszej rozmowy proszę o wskazanie, w jak dużym stopniu 

powiat/gmina przez Pana/ią reprezentowany/a jest dotknięta/y problemami 

społecznymi (takimi jak bezrobocie, ubóstwo, przyrost liczby osób 

niepełnosprawnych i starszych wymagających opieki lub inne problemy). 

Proszę podać przykłady. Jakie konsekwencje z tego wynikają? 

2. Proszę opowiedzieć jakie problemy społeczne są na terenie Pana/i 

gminy/powiatu najbardziej dotkliwe? Czy w Pana/i opinii różnią się one 

od problemów występujących ma terenie innych powiatów/gmin?  

3. Czy wiedzą Państwo czym jest OWES (tj. ośrodek wsparcia ekonomii 

społecznej) i gdzie w Państwa subregionie działa taki podmiot?  

4. Czy znają Państwo zakres działalności OWES? Proszę podać przykłady ich 

działań. Jak oceniają Państwo zadania, które realizuje OWES? Czy zakres 

świadczonych usług oraz grupa objęta wsparciem są wystarczające?  

5. Czy współpracowali Państwo z OWES? Proszę opowiedzieć jak przebiegała 

ta współpraca?  

6. Czy działania OWES powielały się, czy uzupełniały z działaniami 

prowadzonymi przez Państwa jednostkę? Kto decydował o podziale zadań? 

Czy ktoś monitorował działania, tak aby były wobec siebie uzupełniające?  

7. Kto zaaranżował współpracę? Jak wyglądała komunikacja pomiędzy 

Państwem a OWES? Czy były do kontaktu wyznaczone jakieś osoby? 

Czy został ustanowiony koordynator, który odpowiadał za kontakty PUP/OPS-

OWES?  

8. Czy napotkali Państwo jakieś bariery, problemy w ramach współpracy 

z OWES (np. związane z realizacją wspólnych celów, komunikacją)?  

9. Czy i jakie efekty wyniknęły z Państwa współpracy z OWES?  

10. Co mogłoby przyczynić się do zwiększenia współpracy pomiędzy OPS/PUP 

a OWES?  

11. Czy mają Państwo jakieś dobre przykłady ze współpracy z innymi 

jednostkami, które można by zapożyczyć do współpracy z OWES?  

12. Proszę odnieść się do następujących zadań, czy realizowali je Państwo 

i w jakim zakresie? Proszę o podanie przykładów. 
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Pytania wyłącznie dla przedstawicieli PUP: 

a. Zapewnienie funkcjonowania - w placówkach specjalnych - doradców 

zawodowych opracowujących indywidualne plany rozwoju zawodowego 

uczniów niepełnosprawnych 

b. Promowanie idei asystenta edukacyjnego, tworzenie staży 

dla asystentów edukacyjnych 

c. Organizacja w instytucjach administracji rządowej i samorządowej staży 

zawodowych i absolwenckich oraz praktyk dla osób 

z niepełnosprawnością  

d. Wspieranie powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w tym: 

spółdzielni socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej 

e. Wspieranie tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej 

f. Tworzenie Lokalnych Centrów Przedsiębiorczości dla absolwentów 

szkół średnich 

g. Wdrażanie programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych 

do potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym także grup zagrożonych 

marginalizacją, długotrwale bezrobotnych itd.) 

h. Poprawa efektywności aktywizacji zawodowej oraz rozwój usług 

i instrumentów rynku pracy 

i. Podejmowanie współpracy na rzecz osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale, bez prawa do zasiłku i niepełnosprawnych przez 

m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, 

organizacje pozarządowe i sektor biznesu itp. 
 

Pytania wyłącznie dla przedstawicieli OPS: 

a. Informowanie klientów o możliwości uzyskania wsparcia w podmiotach 

sektora ekonomii społecznej, w szczególności reintegracyjnych 

(KIS, CIS, ZAZ, WTZ) 

b. Uwzględnianie korzystania z podmiotów reintegracyjnych w ścieżce 

wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(np. w kontrakcie socjalnym, planach działania) 

c. Wspieranie powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w tym: 

Centrów i Klubów Integracji Społecznej  

d. Poprawa efektywności aktywizacji społeczno-zawodowej oraz rozwój 

usług i instrumentów w zakresie aktywnej integracji  

e. Podejmowanie współpracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, 

w tym korzystających z systemu pomocy społecznej, 

niepełnosprawnych przez m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe i sektor biznesu 

itp. 

11. Czy widzą Państwo potrzebę zwiększenia zakresu działań w obszarze 

ekonomii społecznej na terenie gminy/powiatu? Do jakich grup odbiorców 

te działania powinny być kierowane?  
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Dziękuję za udział w badaniu. 
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Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IZ 

Dzień dobry 

Nazywam się …. i jestem moderatorem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Nasza firma na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w województwie śląskim w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. 

W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka pytań na temat stanu sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim, w szczególności realizacji projektów 

ROPS i OWES. Odpowiedzi prosimy odnosić do okresu od 01.08.2018 r. 

do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian lub Państwa opinii na 

określony temat. 

 

Ocena projektów OWES 

1. W jakim zakresie współpracowali Państwo z OWES-ami? Czy współpraca 

obejmowała jedynie OWES-y, które uzyskały dofinansowanie na realizację 

projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020?  

2. Czy zakres ten był zgodny z Państwa oczekiwaniami? Czy wykraczał on poza 

działania wynikające z wdrażania projektów OWES? Z czego wynikał taki 

zakres współpracy i jego ograniczenie/rozszerzenie? 

3. Na ile byli Państwo zadowoleni ze współpracy z OWES? Jakie aspekty 

współpracy były dla Państwa szczególnie ważne? Z czego to wynikało? 

4. Jakie narzędzia komunikacji były wykorzystywane? Czy ich zakres był 

wystarczający? Czy w przyszłości należy zmienić formę komunikacji pomiędzy 

IZ a OWES? 

5. Proszę opisać, jak wyglądały poszczególne etapy realizacji projektów OWES: 

a. Etap złożenia wniosku, jego oceny, wyboru i podpisania umowy 

o przyznanie dofinansowania 

b. Etap realizacji, w tym bieżącej współpracy, prowadzonych konsultacji, 

wprowadzania zmian w zakresie projektu itp. 

c. Etap rozliczenia. 

6. Jak oceniają Państwo działalność projektową OWES?  

7. Czy założenia projektu zostały w pełni zrealizowane? Z którymi elementami 

OWES miały największy problem? Z czego to wynikało? 

8. Czy występuje zróżnicowanie pomiędzy OWES-ami i subregionami 

dot. realizacji projektów? Jakie? Z czego może ono wynikać (specyfika 

subregionu/zasoby OWES/inne)? 

9. A czy widzą Państwo jakieś podobieństwa w realizacji projektów pomiędzy 

OWES-ami? Jakie wspólne cechy charakteryzują OWES-y? 

10. Z czego wynikają te różnice i podobieństwa? Czy wynika to z np. specyfiki 

subregionu, zasobów kadrowych, organizacyjne OWES itp.?  
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11. Proszę spróbować teraz ocenić prace OWES-ów według Państwa 

spostrzeżeń, które OWES-y warto byłoby wyróżnić pod względem 

wywiązywania się z założeń projektowych? Z czego to wynika? Czy podmioty 

tworzące te OWES-y zawsze wyróżniały się spośród innych, czy osiągały 

podobne rezultaty w przeszłości (np. w poprzedniej perspektywie 

finansowania UE)?  

12. Czy widzą Państwo jakieś obszary które należałoby usprawnić? Który etap 

realizacji projektu jest kluczowy do usprawnienia? 

a. Etap złożenia wniosku 

b. Etap realizacji 

c. Etap rozliczenia  

13. Jak Państwo sądzą czy OWES-y napotykają w swojej działalności problemy, 

które utrudniają realizację ich podstawowych zadań (np. otoczenie, 

uregulowania, wytyczne, system AKSES)?  

 

Ocena projektu ROPS 

14. W jakim zakresie współpracowali Państwo z ROPS?  

15. Czy zakres współpracy z ROPS był zgodny z Państwa oczekiwaniami? 

Czy wykraczał on poza działania wynikające z wdrażania projektu 

„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim”? Z czego wynikał taki zakres współpracy i jego 

ograniczenie/rozszerzenie? 

16. Na ile byli Państwo zadowoleni ze współpracy z ROPS? Jakie aspekty 

współpracy były dla Państwa szczególnie ważne? Z czego to wynikało? 

17. Jakie narzędzia komunikacji były wykorzystywane? Czy ich zakres był 

wystarczający? Czy w przyszłości należy zmienić formę komunikacji pomiędzy 

IZ a ROPS? 

18. Jakie czynniki mają wpływ na realizację przez ROPS działań w zakresie 

koordynowania regionalnego sektora ekonomii społecznej, w tym realizacji 

ww. projektu? Co ułatwia/utrudnia ROPS prowadzenie działań w tym 

zakresie?  

 

Dziękuję za udział w badaniu. 



 
 

130 | S t r o n a  
 

 
Ankieta internetowa (CAWI) z przedstawicielami PES i PS  

Dzień dobry, 

Nasza firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat 

systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim w okresie 

od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. W związku z tym chcielibyśmy zadać Państwu 

kilka pytań na temat działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz współpracy 

z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Odpowiedzi prosimy odnosić do okresu 

od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba że dotyczą rekomendacji zmian 

lub Państwa opinii na określony temat. 

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja 

sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

1. Od jak dawna reprezentowany przez Pana/ią podmiot ekonomii społecznej 

istnieje na rynku? 

a. Do 6 miesięcy włącznie 

b. Od ponad 6 do 12 miesięcy 

c. Od ponad 12 do 24 miesięcy 

d. Od ponad dwóch lat do 5 lat 

e. Dłużej niż 5 lat 

 

2. Z jakich działań, które oferują OWES, skorzystał Pan/skorzystała Pani? 

a. Animacja 

b. Usługi szkoleniowe  

c. Usługi doradztwa ogólnego 

d. Usługi doradztwa biznesowego  

e. Usługi doradztwa specjalistycznego (np. prawne, marketingowe, księgowo-

podatkowe, osobowe) 

f. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

g. Wsparcie pomostowe  

h. Inne jakie?.... 
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3. Proszę dokonać oceny otrzymanego wsparcia według następującej skali: 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Średnio 
Raczej 

źle 

Bardzo 
źle 

Nie wiem / 
odmawiam 
odpowiedzi 

(wyświetlają się wsparcia wskazane z P3) 

 

4. Czy w okresie 12 miesięcy przed utworzeniem PES/PS korzystał Pan/i 

z doradztwa oferowanego przez OWES? 

a. Tak - proszę wskazać ilość godzin……… 

b. Nie  

 

5. Czy w okresie 12 miesięcy od udzielenia dotacji PES/PS korzystał Pan/i 

z doradztwa? 

a. Tak - proszę wskazać ilość godzin……… 

b. Nie  

 

6. Czy w okresie 12 miesięcy przed utworzeniem PES/PS korzystał Pan/i 

ze szkoleń? 

a. Tak - proszę wskazać liczbę szkoleń……… 

b. Nie  

 

7. Czy w okresie 12 miesięcy od udzielenia dotacji korzystał Pan/i ze szkoleń? 

a. Tak, proszę wskazać liczbę szkoleń ……… 

b. Nie  

 

8. Czy w okresie 12 miesięcy przed utworzeniem PES/PS korzystał Pan/i z innych 

form wsparcia ofertowanych przez OWES? 

a. Tak - proszę wskazać jakich? ……… 

b. Nie  

 

9. Czy w okresie 12 miesięcy od udzielenia dotacji PES/PS korzystał Pan/i z innych 

form wsparcia ofertowanych przez OWES? 

a. Tak - proszę wskazać jakich?……… 

b. Nie  

 

10. Ile miejsc pracy utworzono w ramach Państwa PES? 

Liczba utworzonych miejsc pracy: ………………………. 

 

11. Czy korzystali Państwo ze wsparcia innych instytucji niż OWES (np. PUP, OPS 

itp.) na etapie zakładania PES/PS? 

a. Tak - proszę wymienić takie instytucje?……… 

b. Nie (przejdź do pytania 13)  
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12. Z jakiego typu wsparcia innych instytucji niż OWES korzystali Państwo na etapie 

zakładania PES/PS? 

a. Wsparcie finansowe 

b. Szkolenia 

c. Doradztwo 

d. Wizyty studyjne 

e. Inne – jakie? …….. 

 

13. Czy korzystali Państwo ze wsparcia innych instytucji niż OWES (np. PUP, OPS 

itp.) na etapie prowadzenia PES/PS? 

a. Tak - proszę wymienić takie instytucje?……… 

b. Nie  

 

14. Z jakiego typu wsparcia innych instytucji niż OWES korzystali Państwo na etapie 

prowadzenia PES/PS? 

a. Wsparcie finansowe 

b. Szkolenia 

c. Doradztwo 

d. Wizyty studyjne 

e. Inne – jakie? …….. 

 

15. Z jakimi problemami boryka się Państwa PES/PS? [można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi] 

a. Finansowymi (np. niskie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej) 

b. Społecznymi (np. brak zaufania lokalnej społeczności, konflikty w zespole) 

c. Kadrowymi (np. brak wykwalifikowanych pracowników, nieobecność 

pracowników) 

d. Organizacyjnymi (np. brak niezbędnego wyposażenia, przeciążenie zespołu 

liczbą zadań) 

e. Wizerunkowymi (np. brak dostatecznej promocji PES/PS, postrzeganie PES 

jako mniej wartościowego niż komercyjne podmioty) 

f. Dostępu do wiedzy (np. na temat sposobu prowadzenia PES/PS, prowadzonej 

działalności, o zmianach prawnych związanych z działalnością PES/PS) 

g. Inne – jakie?  

 

16. Co mogłoby ułatwić prowadzenie Państwa PES/PS?  

a. Ugruntowana sieć instytucji współpracujących z PES/PS (np. urzędy 

gmin/miasta, kontrahenci itp. w celu uzyskania nowych zleceń, różnych form 

wsparcia itp.) 

b. Wsparcie finansowe – jakiego typu (np. na utworzenie nowych miejsc pracy, 

zakup sprzętu)?  
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c. Wsparcie informacyjne (np. dostęp do baz potencjalnych kontrahentów) 

d. Wsparcie edukacyjne (np. możliwość udziału w szkoleniach, korzystania 

z doradztwa) 

e. Wsparcie promocyjne (np. pomoc przy założeniu strony internetowej, 

darmowe pakiety marketingowe)  

f. Inne – jakie? 

 

17. Z jakimi typami instytucji współpracowali Państwo? 

a. Urzędy gminy/miasta, starostwa powiatowe 

b. Powiatowe Urzędy Pracy 

c. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

d. Inne jednostki prowadzone przez samorząd lokalny (np. ośrodki kultury, 

szkoły, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady komunalne) 

e. OWES  

f. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

g. Organizacje pozarządowe 

h. Inne PES/PS 

i. Przedsiębiorcy 

j. Inne – jakie?  

 

Dziękuję za udział w badaniu.  
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Wywiady CAWI z przedstawicielami JST 

Szanowni Państwo!  

Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje badanie ewaluacyjne na temat 

systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim w okresie 

od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. W związku z tym chcielibyśmy zadać Panu/i kilka 

pytań na temat stanu sektora ekonomii społecznej w Państwa gminie/powiecie. 

Odpowiedzi prosimy odnosić do okresu od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r., chyba 

że dotyczą rekomendacji zmian lub Państwa opinii na określony temat. 

 

1. W jakim stopniu powiat/gmina przez Pana/ią reprezentowany/a jest dotknięty/a 

problemami społecznymi (takimi jak bezrobocie, ubóstwo, przyrost liczby osób 

niepełnosprawnych i starszych wymagających opieki lub inne problemy)? 

a) W bardzo dużym stopniu 

b) W dość dużym stopniu 

c) W przeciętnym stopniu 

d) W dość małym stopniu 

e) W bardzo małym stopniu 

 

2. Czy wie Pan/i, jaka organizacja/e pełni/ą funkcję Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) w Pana/i subregionie?  

a) Tak – proszę podać jej/ich nazwę: ___ 

b) Nie 

 

3. Proszę krótko scharakteryzować zadania, jakie wykonuje OWES. 

a) Zadania OWES: ____________ 

 

4. Proszę wskazać czy poniższe działania z obszaru ekonomii społecznej były 

realizowane na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego (JST)? 

 

Nie  Tak 

a. Włączenie problematyki ekonomii społecznej do 
dokumentów strategicznych gminy i powiatu 
(wdrożenie nowego systemu programowania polityk 
społecznych uwzględniającego ekonomię społeczną)  

  

b. Inicjowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw 
społecznych (PS) generujących miejsca pracy 
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c. Promocja sektora ekonomii społecznej w przestrzeni 
wirtualnej, w tym organizacja zintegrowanego systemu 
wymiany informacji o prowadzonych 
działaniach/wydarzeniach, baz danych oraz 
aktywizacja działań w mediach społecznościowych 

  

d. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych przez JST 

  

e. Organizowanie forów i spotkań służących wymianie 
informacji między przedstawicielami administracji 
publicznej, w tym służb zatrudnienia i pomocy 
społecznej, OWES a przedstawicielami PES  

  

f. Organizacja wizyt studyjnych umożliwiających 
wymianę informacji na temat sektora ekonomii 
społecznej  

  

g. Wsparcie dla tworzenia podmiotów o charakterze 
reintegracyjnym (tj. CIS, KIS, WTZ, ZAZ), np. pomoc 
finansowa, wsparcie merytoryczne/organizacyjne 

  

Przykłady innych działań: ___ 

 

5. Czy uważa Pan/i, że narzędzia oferowane przez OWES były dopasowane 

do lokalnej specyfiki, w tym potrzeb osób w szczególnie trudnej sytuacji? 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Ani tak, ani nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

 

6. Jak Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujący obszarem wsparcia 

Państwa gminę/powiat wywiązuje się z realizacji następujących celów? 

 
Bardzo 

dobrze 

Raczej 

dobrze 
Średnio 

Raczej 

źle 

Bardzo 

źle 

Nie wiem / 

odmawiam 

odpowiedzi 

a. Wspieranie 

powstawania nowych 

podmiotów ekonomii 

społecznej (PES), 

w tym przedsiębiorstw 

społecznych (PS) 

      

b. Wspieranie tworzenia 

nowych miejsc pracy 

w PES, w tym PS 

      

c. Utrzymywanie miejsc 

pracy w istniejących 

PS 

      

d. Pomoc istniejącym 

PES 

w wypracowywaniu 
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dochodów 

e. Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

ekonomii społecznej 

      

f. Działania na rzecz 

pogłębiania współpracy 

pomiędzy PES 

a lokalnymi 

instytucjami i 

przedsiębiorcami 

      

g. Pomoc przy 

przygotowaniu 

zleceń/zamówień 

publicznych 

angażujących PES 

      

h. Inne – jakie: ___       

 

7.  Proszę spróbować ocenić jakość świadczonych usług przez OWES. 

Usługi  
Bardzo 

dobrze 

Raczej 

dobrze 
Średnio 

Raczej 

źle 

Bardzo 

źle 

Nie wiem / 

odmawiam 

odpowiedzi 

a. Działania animacyjne        

b. Usługi szkoleniowe        

c. Usługi doradztwa 

ogólnego 

i biznesowego  

      

d. Usługi doradztwa 

specjalistycznego 

(prawne, 

marketingowe, 

księgowo-podatkowe, 

osobowe) 

      

e. Dotacje na 

utworzenie miejsc 

pracy 

w przedsiębiorstwach 

społecznych  

      

 

8. Jak ocenia Pan/i sposób przekazywania przez pracowników OWES informacji 

dotyczących usług oferowanych przez ten podmiot w następujących aspektach? 

 Bardzo 

dobrze 

Raczej 

dobrze 
Średnio 

Raczej 

słabo 

Bardzo 

słabo 
Nie wiem 

a. Rzetelność 

przekazywanych 

informacji 
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b. Zakres 

przekazywanych 

informacji 

      

c. Szybkość 

przekazywania 

informacji 

      

d. Uprzejmość 

i życzliwość 

pracowników 

      

e. Dostępność różnych 

form kontaktu (np. 

telefonicznie, mailowo, 

podczas spotkań 

osobistych) 

      

 

9. Czy zatrudniająca Pana/ią instytucja przed 1 sierpnia 2018 r. współpracowała 

z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej? 

a) Tak, często – kiedy miało miejsce rozpoczęcie współpracy: ___ 

b) Tak, rzadko – kiedy miało miejsce rozpoczęcie współpracy: ___ 

c) Nie 

 

10. Czy w okresie obejmującym badanie (tj. od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r.) 

współpracowali Państwo z OWES w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy? 

a) Tak 

b) Nie 

 

11. Czy dostrzega Pan/i jakieś pozytywne zmiany w działaniach lokalnego OWES 

obejmującego wsparciem Państwa gminę/powiat? [Można zaznaczyć wiele 

odpowiedzi] 

a) Tak, OWES coraz lepiej dopasowuje swoje formy wsparcia do zróżnicowanych 

potrzeb 

b) Tak, OWES coraz rzetelniej zapewnia wsparcie 

c) Tak, OWES coraz lepiej udostępnia i upowszechnia informacje dotyczące 

wsparcia dla sektora ekonomii społecznej 

d) Nie, OWES nie udoskonala form wsparcia, jest nieelastyczny 

e) Nie, OWES nie eliminuje swoich błędów w ramach udzielanego wsparcia – 

proszę wskazać, jakich: ___ 

f) Nie, OWES prowadzi niezadowalającą politykę informacyjną  

g) Nie ma takiej potrzeby – OWES już dawniej działał bez zarzutu 

h) Inna odpowiedź: ___ 

 

12. Czy aktualnie współpracują Państwo z OWES? 

a) Tak 
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b) Nie – proszę krótko wyjaśnić, dlaczego współpraca nie jest prowadzona: ___ 

 

13. Jakie jest Pana/i stanowisko w gminie/powiecie? 

a) Dyrektor, kierownik lub zastępca 

b) Specjalista 

c) Inna odpowiedź: ___ 

 

 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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Badanie w formie Mystery Client  

Forma kontaktu z pracownikiem OWES: telefoniczny lub osobisty.  

Profil badacza: osoba fizyczna, która chce założyć podmiot ekonomii społecznej. 

Słyszała o przedsiębiorstwach społecznych, ale nie wie dokładnie na czym polega 

ich działalność i nie zna zasad zakładania PES. Wiek 28-50 lat. Osoba jest obecnie 

bez pracy i szuka możliwości założenia swojego biznesu. Ma pewien pomysł 

na założenie działalności, który dotyczy obszaru gastronomi lub usług sprzątających. 

Osoba ta ma wykształcenie średnie. Osoba ta bierze też pod uwagę zatrudnienie 

w już istniejącym podmiocie.  

 

Zadanie 1: ukryty badacz ma uzyskać informacje dotyczące zakładania nowego 

podmiotu ekonomii społecznej. 

Pytania 

1. Czym dokładnie są PES i czym się różnią od zwykłej firmy?  

2. Jak założyć PES?  

a. Jakie kryteria należy spełnić, aby założyć PES? 

b. Jakiego rodzaju PES można założyć? Jakie z tego wyboru wynikają 

konsekwencje? 

c. Jakie dokumenty należy przygotować? Gdzie i kiedy je dostarczyć?  

3. Jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego zakładając PES? 

4. Jakie są koszty założenia PES? Czy należy mieć jakiś wkład własny?  

5. Jaką inną pomoc niefinansową może otrzymać osoba, która zakłada PES?  

6. Ze wsparcia jakich innych instytucji (poza OWES) może skorzystać osoba 

zakładająca PES? W jakim zakresie może uzyskać pomoc?  

Zagadnienia  

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wyjaśnić czym jest 

PES? 

- Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić kryteria, 

które należy spełnić, by móc założyć PES? 

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić 

możliwości uzyskania wsparcia finansowego, na jakie może liczyć osoba zakładająca 

nowy PES? 

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić 

możliwości uzyskania niefinansowych form wsparcia (doradztwo, szkolenia i in.), 

na jakie może liczyć osoba zakładająca nowy PES? 

– Czy pracownik OWES umiał wskazać wszelkie potrzebne instytucje i organizacje, 

z którymi osoba zakładająca nowy PES powinna nawiązać kontakt? 

 

Zadanie 2: ukryty badacz ma uzyskać informacje dotyczące możliwości 

ekonomizowania podmiotu ekonomii społecznej. 

Pytania 
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1. Czy jeśli w przyszłości chcielibyśmy podjąć lub rozszerzyć działalność 

gospodarczą w naszym podmiocie, to czy możemy starać się o wsparcie 

w OWES lub innej instytucji? Jeśli tak, to w jakim zakresie (doradztwo, szkolenia, 

wsparcie finansowe)? Na jakich zasadach?  

2. Jakie warunki musimy spełnić, żeby przekształcić się w przedsiębiorstwo 

społeczne? Jakie korzyści będzie mieć nasz PES z przekształcenia? 

3. Czy mogę uzyskać w OWES dofinansowanie: dotację, bezzwrotną pożyczkę, 

np. na remont biura, zakup urządzeń? 

4. Czy w trakcie prowadzenia PES mogę uzyskać jeszcze jakieś wsparcie 

od OWES lub innych instytucji? Od kogo? Na jakich zasadach? 

Zagadnienia  

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić zakres 

możliwości i ograniczeń w zakresie ekonomizowania PES? 

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić 

możliwości uzyskania wsparcia finansowego, na jakie może liczyć PES?  

– Czy pracownik OWES umiał prawidłowo i w sposób zrozumiały wymienić 

możliwości uzyskania niefinansowych form wsparcia (doradztwo, szkolenia i in.)?  

– Czy pracownik OWES umiał wskazać wszelkie potrzebne instytucje i organizacje, 

z którymi należałoby podjąć kontakt, by móc wzmocnić wsparcie?  

 

Dodatkowe zagadnienia dla zadania 1 i 2.  

1. Czy pracownik OWES przeprowadził rozeznanie potrzeb klienta?  

2. Czy pracownik posługiwał się w rozmowie folderami/materiałami pomocniczymi? 

(spotkanie osobiste)? 

3. Czy pracownik OWES dostarczył dodatkowe informacje w formie ustalonej 

z klientem (np. mailowo)?  

4. Czy pracownik OWES, udzielając pomocy, był uprzejmy i życzliwy? 

5. Czy pracownik OWES zaproponował inne formy wsparcia dla potencjalnego 

klienta?  

6. Czy pracownik OWES posługiwał się prostym, niespecjalistycznym językiem, 

dostosowanym do możliwości klienta?  

 

 

 


