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Wstęp 
Punktem wyjścia dla opracowania regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej jest dia-

gnoza potrzeb. Sposób jej przeprowadzenia powinien uwzględniać kluczowe obszary mające wpływ 

na rozwój ekonomii społecznej w regionie. 

Koncepcja rozwoju ekonomii społecznej 

Na potrzeby opracowania KPPRES posługujemy się definicją ekonomii społecznej zawartą w Krajo-

wym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Zgodnie z nią ekonomia społeczna – to sfera 

aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku pu-

blicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, two-

rzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólne-

go) oraz rozwojowi lokalnemu. 

Podejście takie, pozwala traktować rozwój ekonomii społecznej jako integralny proces składający się 

z kilku etapów, którego ostatnim elementem jest rozwój przedsiębiorstw społecznych ponoszących w 

pełni ryzyko gospodarcze i prowadzących działania reintegracyjne dla swoich pracowników. Etapy 

procesu rozwoju ekonomii społecznej można zobrazować w sposób następujący: 

 

Rys. 1. Etapy rozwoju ekonomii społecznej (opracowanie własne) 

Przedstawiony powyżej, w formie graficznej, proces rozwoju ekonomii społecznej nie oznacza prostej 

zależności przyczynowo-skutkowej między poszczególnymi etapami – warunkiem istnienia sprawnie 

działającego przedsiębiorstwa społecznego nie musi być bowiem jego wcześniejsze funkcjonowanie 

jako podmiotu reintegracyjnego. Uwzględniając jednak przytoczoną definicję ekonomii społecznej i 

biorąc pod uwagę cel jakim jest programowanie interwencji na poziome regionu należy pamiętać, że 

rozwój ekonomii społecznej nie oznacza jedynie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, ale stymu-

lowanie rozwoju na każdym z wymienionych etapów. 

Rozwój ekonomii społecznej a COVID-19 

W diagnozie praktycznie nie uwzględniono wpływu epidemii COVID-19 na sytuację sektora ekonomii 

społecznej1. Ze względu na dynamiczny przyrost zakażeń i rozwój epidemii w całej Polsce brak jest 

 
1 W sierpniu 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim tylko 2,4% podmiotów gospodarczych wskazało 
pandemię choroby COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej a 

VI. Współpraca instytucji otoczenia ekonomii społecznej 

(IOES) 
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możliwości pełnej oceny jej wpływu na sytuację sektora, chociaż z całą pewnością wpływ taki będzie 

mieć miejsce. Proponujemy, aby ocenę wpływu COVID-19 na stan ekonomii społecznej w wojewódz-

twie kujawsko-pomorskim przeprowadzić w momencie istotnego zmniejszenia się zagrożenia epide-

micznego. 

 
odsetek ten od kwietnia br. systematycznie malał. Wydaje się, że dane te powinno zostać w przyszłości 
zweryfikowane (https://bydgoszcz.stat.gov.pl/). 
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1. Aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych 
Problem rozwoju usług społecznych stanowić będzie w najbliższych latach jedno z najważniejszych 

wyzwań polityk publicznych, z uwagi na radykalnych wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym. 

Istotnym elementem jest też rosnąca wśród mieszkańców świadomość swoich potrzeb i praw w za-

kresie jakości życia. Dotyczy to szczególnie osób z niepełnosprawnością oraz osób w kryzysie zdrowia 

psychicznego.  

1.1. Usługi dla osób starszych, z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży 

• Liczba osób starszych w wieku poprodukcyjnym stanowi obecnie w województwie kujawsko-
pomorskim 436,5 tys. osób. Prognoza demograficzna zakłada wzrost liczby ludności w tym 
wieku do 2030 r. do 520,3 tys. osób. Oznacza to wzrost z 21%  do 25,8% w 2030 r. Prognoza 
demograficzna przewiduje dalszy wzrost liczebności w grupie 80+ do wartości 114,3 tys. 
osób w 2030 r., przy czym zakłada się szczególnie duże natężenie wzrostu od 2026 r., gdy 
wiek ten zaczną osiągać liczne roczniki osób urodzonych po II Wojnie Światowej. Wskaźniki te 
plasują się wokół średniej krajowej, ale również jak w pozostałych miejscach w Polsce, będą 
stanowiły poważne wyzwanie rozwojowe zakresie usług społecznych.  

• Tymczasem system wsparcia dla rodzin praktycznie nie istnieje. Wsparcie wytchnieniowe - 
ukierunkowane na wsparcie opiekunów faktycznych - realizowane jest  w 4 największych 
miastach regionu. Dopiero w 2019 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego przyznano 
wsparcie rządowe. Jego pomocą objętych zostało 701 mieszkańców z terenu 31 gmin 
województwa kujawsko-pomorskiego. Jednak wsparcie dotyczy zarówno opieki 
wytchnieniowej, jak i usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, co oznacza, iż nie 
znamy całościowego obrazu tej usługi2. 

• Nieco lepiej wygląda sytuacja w opiece dziennej. W 2019 roku działało 55 dziennych domów 
pobytu (łącznie z 3 filiami). Ostatnie lata charakteryzują się wyjątkowo wysoką dynamiką 
wzrostu tych form wsparcia, wynikającą z uruchomienia działań Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz rządowego programu Senior+. Należy pamiętać, że blisko połowa z nich 
funkcjonuje w Bydgoszczy (11 DDP), powiecie inowrocławskim (8 DDP plus 1 filia) oraz 
Toruniu (5 DDP plus 1 filia). Co istotne w przeprowadzonym przez samorząd województwa 
badaniu ankietowym na pytanie dotyczące indywidualnej oceny gminy w zakresie 
istniejących placówek lub liczby miejsc w palcówkach w zakresie opieki nad osobami w 
podeszłym wieku aż 80 gmin odpowiedziało, że odczuwa w tym zakresie niedobór. To na co 
należy zwrócić uwagę, to fakt że 2/3 dziennych placówek finansowanych było ze środków 
europejskich i rządowych z około trzyletnim wymogiem trwałości. Po zakończeniu tego 
okresu w najbliższych latach możliwy więc będzie poważny regres w tym obszarze.  

• Dodatkowym elementem wsparcia dziennego o profilu medycznym są dzienne domy opieki 
medycznej, których obecnie funkcjonuje 7 na terenie województwa. W sumie do 2021 r. 
planuje się objęcie opieką w dziennych domach pomocy medycznej 570 osób, natomiast w 
ramach domowej opieki medycznej zakłada się opiekę nad 945 osobami.  

• Ponadto ważnym uzupełnieniem działań są kluby i świetlice dla seniorów, które nie mają 
charakteru opiekuńczego, lecz mogą również realizować funkcje wsparcia dziennego. 

 
2 Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku wojewódzkiego programu „Równe szanse. Program działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych do 2020 roku’’. 
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Obecnie funkcjonuje 311 klubów i świetlic w 103 gminach. Ciekawym instrumentem są 
obecne tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego gospodarstwa opiekuńcze. 
Funkcjonowało ich 13 i były, finansowane ze środków RPO. To nowatorskie rozwiązanie 
niestety nie znalazło jednak stałego źródła finansowania.  

• Jeśli chodzi o wsparcie w środowisku lokalnym dla osób starszych to istnieje możliwość jego 
realizowania poprzez usługi opiekuńcze, mieszkania chronione oraz wsparcie zdrowotne w 
geriatrii.  

• W przypadku usług opiekuńczych w 2019, realizowane były one na terenie 134 gmin, co 
oznacza, iż wciąż 10 gmin nie świadczy tej formy pomocy (są to gminy wiejskie: Baruchowo, 
Bobrowniki, Chełmża, Ciechocin, Dobre, Łubianka, Raciążek, Rojewo, Stolno oraz Wielka 
Nieszawka). Obecnie tą formą wsparcia objętych jest 8115 osób. Zgodnie ze statystykami 
MRPiPS-03 oznacza to, że przeciętnie tygodniowo na jedną osobę przypada niecałe 6 godzin 
wsparcia, ze stawką nie przekraczającą 18 zł za godzinę. Łącznie na ten cel wydatkowano 44 
mln zł. Pomimo faktu, że usługi te obejmują 1,9% całej populacji w wieku poprodukcyjnym, 
co stawia województwo w czołówce wsparcia, to należy wspomnieć, że od 2016 r. 
zanotowano wzrost udziału populacji w tej usłudze zaledwie o 0,3%.3 Oprócz potrzeb w 
postaci zatrudnienia dodatkowych opiekunów gminy zwracały uwagę na brak środków 
finansowych na ten cel oraz brak możliwości zapewnianie odpowiedniej, wykwalifikowanej 
kadry. Ponadto w ocenie samorządów zdarza się, że nie są one w stanie zapewnić 
nieodpłatnej opieki poszczególnym osobom w takiej liczbie godzin jakiej te osoby by 
potrzebowały.  

• Istotnym działaniem środowiskowym są mieszkania chronione o charakterze wspieranym. 
Niestety od lat liczba mieszkań (różnych typów) oscyluje na podobnym poziomie. W 2019 
było ich 28, obejmując 107 lokali, w których przebywało 170 osób.  

• W kontekście postępujących procesów starzenia się społeczeństwa zdecydowanie 
niewystarczającym jest funkcjonowanie w województwie zaledwie 5 poradni geriatrycznych, 
które zlokalizowane są wyłącznie w dwóch największych miastach regionu – w 2019 r. takie 
poradnie działały w Bydgoszczy (4 poradnie) i Toruniu (1 poradnia). Ponadto ze środków RPO 
sfinansowano system teleopieki składający się z nadajników/odbiorników (tzw. bransoletek 
życia) umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu 
(np. upadku). Usługa teleopieki świadczona jest dla 210 niesamodzielnych osób starszych, na 
obszarze 26 gmin, z czego największa liczba osób objęta jest wsparciem w największych 
miastach regionu Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu. 

• W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ok. 264 tys. osób z niepełnoprawnością 
co stanowi 12,7% populacji województwa, z czego zaledwie 2883 zarejestrowanych jest jako 
osoby bezrobotne. Niestety w stosunku do osób z niepełnosprawnością nie ma zbyt dużej 
oferty zapewniającej samodzielne życie. Warto zwrócić uwagę, że w 2019 r. 43070 (ponad 
15% niepełnosprawnych) osób korzystało z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności. Programy asystentury osób niepełnosprawnych są dość nieliczne. W 
2019 r. w ramach konkursu samorządu województwa na świadczenie usług wspierających, 
które maja na celu umożliwienie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w 
szczególności usług asystencji osobistej złożono 4 wnioski na kwotę 256 tys. środki zaś 
przyznano jednej organizacji w Bydgoszczy na kwotę 23 tys. zł., dla 10 osób.4 Projekty 

 
3 Na podstawie MRPiPS-03 za 2019 oraz OZPS dla województwa kujawsko-pomorskiego za 2019 
4 Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku wojewódzkiego programu „Równe szanse. Program działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych do 2020 roku’’. 
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rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w warunkach domowych oraz w różnych typach 
placówek w 2019 ze środków samorządu województwa wsparły 83 osoby. Warto zwrócić 
uwagę, że asystencja osobista i mieszkania chronione powinny stanowić podstawę działań 
na rzecz samodzielnego życia, niestety brak jest całościowych danych w tym 
zaangażowania RPO w tą kwestię.  

• Formą wsparcia dziennego jest 48 środowiskowych domów samopomocy, w których 
przebywało  1959 osób. Wskazywano potrzebę na co najmniej 88 kolejnych osób. Co 
ciekawe żaden z ŚDS nie był prowadzony przez organizację obywatelską. Inną formą 
dziennego wsparcia, choć faktycznie powinien być to podmiot aktywizacji społeczno-
zawodowej jest 36 warsztatów terapii zajęciowej, w których przebywało 1348 osób z 
niepełnosprawnością.  

• Warto wskazać, że na terenie województwa zaledwie 32% samorządów gminnych i 42% 
samorządów powiatowych oferowało usługę transportu osób niepełnosprawnych, 
obejmującą np. przewozy do pracy, rehabilitację, itp. 24% gmin i 25% powiatów oferowało 
usługę dowozu również w dni wolne od pracy i święta5. 

• W przypadku wsparcia instytucjonalnego, na terenie województwa funkcjonuje 49 domów 
pomocy społecznej, w których przebywa 4486 osób. 10 domów przeznaczonych jest dla 
osób starszych, 14 dla osób przewlekle somatycznie chorych, pozostało dotyczą różnych 
kategorii osób z niepełnosprawnością. Liczba oczekujących na miejsce w DPS w 2019 roku, 
zgłoszona przez gminy, wynosiła podobnie jak w latach poprzednich, ponad 400 osób (2019 r. 
– 412 osób). Najwięcej osób oczekujących na miejsce w DPS odnotowano zwłaszcza w 
miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy (125 osób), w Toruniu (78), we Włocławku (55) 
oraz w Grudziądzu (34). Ponadto w 2019 r. działało 25 placówek oferujących całodobowe 
świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze (do tego rodzaju placówek należały głównie 
zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, występowały one na 
obszarze 19 gmin, z czego ¼ w Toruniu i Bydgoszczy, oraz 9 hospicjów stacjonarnych (w 7 
gminach).  

• Odrębną istotną kwestią w zakresie usług społecznych jest problematyka wsparcia rodzin. Z 
pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
korzysta  33,7 tys. rodzin. Oznacza to, że wsparciem asystentów objętych jest zaledwie 
26,9% rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie, na terenie 136 gmin w 2019 roku zatrudnionych było 
241 asystentów rodziny, co oznacza spadek w porównaniu z latami poprzednimi. Jednak w 8 
gminach nadal nie ma żadnego asystenta. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę iż ponad 60% 
gmin (93 gminy) zatrudniało tylko 1 asystenta rodziny, zaś na terenie 18 gmin przekroczony 
został ustawowy wymóg dopuszczalnej liczby 15 rodzin, z którymi asystent rodziny może 
pracować równocześnie.  

• Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wskazuje na tendencję spadkową. Realizowane było 
bowiem na terenie 74 gmin (spadek o 4 gminy w porównaniu z rokiem poprzednim). Z porad 
prawnych, psychologicznych oraz rodzinnych skorzystało łącznie 5 869 rodzin, co oznacza 
spadek o 587 rodzin (tj. o 10%).  

• Regres widoczny jest również w zakresie placówek wsparcia dziennego. w 2019 r. działało 91 
placówek wsparcia dziennego, z czego w 27 podmiot prowadzący był inny niż gmina czy 
powiat. W porównaniu z zeszłym rokiem był to spadek o 3 placówki. Na 144 gminy w 
regionie kujawsko-pomorskim tylko w 27 prowadzone było wsparcie w tego typu 

 
5 Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla województwa kujawsko-pomorskiego za 2019 
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placówkach dla dzieci i młodzieży. Według danych z 2017 r. Wciąż brakuje jednak tego typu 
placówek w 7 powiatach (aleksandrowskim, grudziądzkim, lipnowskim, radziejowskim, 
rypińskim, tucholskim i włocławskim). Wskaźnik dotyczący liczby miejsc, jaką oferują 
placówki wsparcia dziennego na 1000 mieszkańców w wieku 6-16 lat wynosił 10,5. 
Najkorzystniejsza sytuacja występowała w miastach na prawach powiatu: Grudziądzu (34,5), 
Włocławku (34,4), Toruniu (23,9) oraz w powiatach: żnińskim (24,8), wąbrzeskim (21,9) i 
sępoleńskim (20,2). 

• Udział sektora non-profit  w prowadzeniu placówek pomocy społecznej oraz opieki nad 
dzieckiem w województwie kujawsko-pomorskim był najniższy w kraju. Wyniósł zaledwie 
14,3%, podczas gdy średnia dla kraju była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 28,7%.  

• Z kolei w prowadzeniu placówek realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej w 
województwie kujawsko-pomorskim dominował sektor nono-profit, co więcej udział tego 
sektora w dostarczaniu usług był jednym z najwyższych w kraju i wnosił 43,5%. Wyższy 
poziom odnotowano tylko w województwie warmińsko-mazurskim (51,1%).6 

• W przypadku usług ochrony zdrowia we wszystkich województwach udział sektora non-profit 
w liczbie placówek był najmniejszy spośród trzech sektorów. W województwie kujawsko-
pomorskim sektor non-profit stanowił ponad 11%. Najwyższy odsetek placówek non-profit 
wystąpił w województwie śląskim (34,1%). Najmniejszy ich udział odnotowano natomiast w 
województwie wielkopolskim (5,1%). 

1.2. Kwestie finansowania usług społecznych 

• Jednostki samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 
przeznaczyły na realizację usług społecznych (bez transferów socjalnych) ponad 3,5 mld zł, co 
stanowi łącznie 24,2% ich budżetów (Polska 24%, najwięcej dolnośląskie – 27,2%, najmniej – 
podlaskie 21,4%). Obejmują one szarszy zakres niż tylko usługi przedstawione wcześniej.  

• Największą część swoich budżetów na usługi społeczne przeznaczyły: Toruń (29,4%), powiat 
mogileński (28,8%), powiat sępoleński (28,6%), Grudziądz (28,2%), powiat żniński (27,3%), a 
także powiat inowrocławski (25%) i aleksandrowski (24,4%). Najmniej na realizację usług 
społecznych wydają powiaty: grudziądzki (17,6%), lipnowski (18,4%), rypiński (18,6%) oraz 
brodnicki (19%).  

• Warto zwrócić uwagę, że w wydatkach na usługi społeczne największy udział wydatków 
realizowanych przez organizacje obywatelskie ma powiat chełmiński (11,2%), wąbrzeski 
(9,2%) i miasto Włocławek (7,2%).  Najniższy zaś powiat rypiński (0,7%), radziejowski (1%) i 
toruński (1,1%). 

 

Wykres 1. Udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach budżetowych gmin na obszarze powiatów oraz udział 

wydatków na usługi społeczne realizowanych przez organizacje obywatel-

 
6 Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, GUS, Kraków, 2018 
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skie

 

Źródło: 
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Wnioski: 

▪ Nie ulega wątpliwości, że najbliższe dziesięciolecie będzie wymagało znaczącego wzrostu 
usług społecznych na rzecz osób starszych. Niezbędne jest kompleksowe stworzenie systemu 
wsparcia usług na rzecz rodzin opiekujących się swoimi bliskimi. Niepokojące jest to, że w całym 
województwie żadna gmina ani grupa gmin nie zgłosiła się do pilotażu Centrów Usług 
Społecznych, co może świadczyć o braku potencjału i zaangażowania w tego typu działania. 
Kwestia ta wymagała będzie nie tylko zorganizowania systemu koordynacji, ale również 
sprawnego systemu realizacyjnego opartego na partnerstwie publiczno-społecznym.  

▪ Działania na rzecz osób o charakterze środowiskowym wymagają znaczącego zwiększenia i 
reorganizacji. Szczególnie niepokojące są sygnały o możliwym braku trwałości obecnie 
realizowanych przedsięwzięć. Działania oparte wyłącznie o środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego będą tylko czasowym rozwiązaniem, które wymagają kontynuacji i stabilnego 
wsparcia. 

▪ Podobnie w przypadku działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie samodzielnego 
życia wymagają one ponownego zorganizowania. Prawie całkowity brak systemu asystenckiego 
stanowi istotne wyzwanie wymagające zarówno zorganizowania finansowego jak również 
sprawnego systemu realizatorów działań. Dotychczasowe wsparcie oparte wyłącznie o formy 
dzienne nie stanowi zmiany jakościowej jakiej oczekują środowiska osób z niepełnosprawnością. 

▪ Niepokój budzi regres działań na rzecz rodzin w kryzysie. Malejące wsparcie i zmniejszające się 
wskaźniki wsparcia oznaczają pogorszenie systemu usług.   

▪ Niezbędne jest – poza rozwiązaniami ogólnokrajowymi – poszukiwanie optymalnych rozwiązań, 
które zmniejszą koszty realizacji usług instytucjonalnych na rzecz działań o charakterze 
środowiskowym. Wymagają również dokonania przeglądu różnych możliwości finansowych tak, 
aby uporządkować system wsparcia finansowego w ramach zadań zleconych w trybie pożytku 
publicznego. Niezbędne jest opracowanie długofalowych form finansowania o co najmniej 
czteroletnim charakterze i skojarzonych ze środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

▪ Wyzywania związane z usługami wymagają przygotowania odpowiednich zasobów specjalistów 
zajmujących się usługami społecznymi oraz podmiotów/przedsiębiorstw społecznych 
przygotowanych do realizacji usług w różnych formułach. Niezbędne jest przetestowanie 
przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej, które realizować będą „wiązki 
usług społecznych”, realizujące zestawy różnych usług dopasowując się do możliwości rynku 
usługowego i dywersyfikując źródła dochodów.
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2. Osoby zagrożone marginalizacją społeczną 
Osoby zagrożone marginalizacją społeczną stanowią z jednej strony wyzwanie dla władz samorządo-

wych pod względem ich skutecznej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, z drugiej stanowić 

mogą istotny zasób dla nowotworzonych lub istniejących PES, w tym PS. Wiedza na temat tego, jakie 

grupy defaworyzowane dominują w społeczności lokalnej jest kluczem do planowania skutecznej 

interwencji7. 

2.1. Ludność województwa 

• Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba ludności woj. kujawsko-pomorskiego 
wynosiła 2 072 400 osób. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w roku 2019 kształtował 
się na poziomie -1,3 (w kraju -1,4). Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się sukcesywny 
spadek liczby ludności. Proces starzenia się społeczeństwa obserwowany jest na przestrzeni 
ostatnich lat w całej Polsce pomimo podejmowania różnych działań mających 
przeciwdziałać tego typu tendencjom. 

• Współczynnik obciążenia demograficznego rozumiany jako liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosił 66. Wskaźnik ten 
z roku na rok rośnie. Wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego jest prostą 
konsekwencją starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kilka lat temu wieku 
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Sytuacja taka rodzi i zapewne rodzić będzie coraz 
poważniejsze konsekwencje choćby w zakresie wzrastającego zapotrzebowania na usługi 
społeczne o charakterze opiekuńczym czy postępującą niewydolność i zadłużenie systemu 
emerytalnego.  

Wykres 2. Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2002. 

 

Źródło: dane BDL GUS za lata 2016-2018 

 
7 Jeśli nie zaznaczono inaczej dane zawarte w tym rozdziale pochodzą z „Ocena zasobów pomocy społecznej w 
województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019”. 
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2.2. Aktywność ekonomiczna ludności i bezrobocie 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2020 r. wynosiła 8,6%. Problem bezrobocia w 
większym stopniu dotyka gminy, na terenie których brak jest zakładów przemysłowych, 
często na terenach popegeerowskich. Jednocześnie trudno przewidzieć jak bardzo poważne 
konsekwencje rodzić będzie dla ranku pracy trwająca epidemia COVID-19. To, że nie 
pozostanie ona bez wpływu na stopę bezrobocia wydaje się oczywiste. Pytanie, jak wielki ten 
wpływ będzie. 

• Wskaźnik zatrudnienia, prezentujący udział pracujących w ogólnej liczbie ludności, wśród 
osób w wieku 15 lat i starszych wyniósł 51,9% (w kraju 53,8%). W dalszym ciągu wskaźnik 
ten zarówno na poziomie województwa jak i na poziomie kraju pozostaje na bardzo niskim 
poziomie. 

• Liczba osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2020 r. w stosunku do kwartału I zmniejszyła 
się o 2,4%. Przybyło natomiast osób biernych zawodowo. Fakt ten stanowi poważny 
problem i jest dużym obciążeniem finansowym dla budżetu samorządów. 

• Osób aktywnych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r. było 
879 tys. osób. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. liczba ta zmniejszyła się o 37 tys. 
osób. 

• W okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. bierni zawodowo, którzy nie poszukiwali pracy, jako 
najczęstszą przyczynę (poza emeryturą – taki powód podało 419 tys. osób, czyli 55,0% 
biernych zawodowo nieposzukujących pracy) wymieniali naukę i uzupełnianie kwalifikacji 
(119 tys. osób, tj. 15,6%). Liczna była także grupa osób, które nie szukały pracy z powodu 
choroby i niesprawności (95 tys. osób, tj. 12,5%). Osób zniechęconych bezskutecznością 
poszukiwań pracy było 21 tys. (2,8% biernych zawodowo nieposzukujących pracy). 

2.3. Problemy wybranych grup zagrożonych marginalizacją 

Zagrożenie ubóstwem 

• Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wg ustawowej granicy ubóstwa w 2018 r. wynosił 10,4% przy 
średniej krajowej 10,9% 

• Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wg. minimum egzystencji w 2018 r. wynosił 5,4% przy takiej 
samej średniej krajowej. 

• W roku 2018 liczba klientów pomocy społecznej rozumiana jako liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą OPS wynosiła 142 296. Z kolei liczba rodzin i gospodarstw jednoosobowych 
objętych świadczeniem pomocy społecznej przez OPS wynosiła 63 027. 

Korzystanie z pomocy społecznej 

• W 2019 roku wskaźnik natężenia korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej osiągnął 
wynik najniższy na przestrzeni ostatnich 10 lat i wynosił 6,9% mieszkańców. Obserwowany 
jest systematyczny spadek liczby i odsetka mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiej 
potrzebujących wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej. 

• Dostrzegalne jest terytorialne zróżnicowanie województwa w zakresie natężenia korzystania 
z pomocy społecznej. Największe zapotrzebowanie w dalszym ciągu dotyczy gmin położonych 
we wschodniej części regionu. 

• W 2019 r. po raz pierwszy odnotowano spodek odsetka osób długotrwale korzystających z 
pomocy społecznej wśród korzystających z tej pomocy. 
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• W 2019 r. 20% ogółu rodzin objętych pomocą społeczną stanowiły rodziny emerytów i 
rencistów. 

• W dalszym ciągu wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej pozostaje: 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

• Problemy społeczne w większości kumulują się w małych miejscowościach, na terenach 
popegeerowskich, słabo skomunikowanych w większymi ośrodkami. 

Niepełnosprawność 

• W 2019 r. w województwie odnotowano 264 313 osób z niepełnosprawnością.  

• Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych wynosiła 2783. 

• Pomocą PCPR objętych było 23 795 osób niepełnosprawnych. 

• Odsetek osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby ludności w 2018 r. wynosił 12,7% 
(średnia krajowa 12,2%) 

• Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 w 2018 roku wynosił 23,1% 
(średnia krajowa 24,3%) 

• Wśród osób niepełnosprawnych bezrobotnych większą cześć stanowili mężczyźni – 55,2%. 

Bezdomność 

• W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 1557 osób bezdomnych 
przebywających na ternie 54 gmin. W stosunku do roku 2017 odnotowano spadek liczby 
bezdomnych o 258 osób. 

• W tym samym czasie w województwie działało 27 noclegowni, schronisk, domów dla osób 
bezdomnych i ogrzewalni. 

• Największą liczbę osób bezdomnych odnotowano tradycyjnie w miastach: Bydgoszcz, Toruń, 
Włocławek, Grudziądz. 

• Pomimo powstawania nowych schronisk dla osób bezdomnych w dalszym ciągu odczuwany 
jest brak miejsc. Wskaźnik osób bezdomnych na jedno miejsce wynosi w województwie 1,2. 

Osoby starsze 

• W 2019 r. osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim (kobiet powyżej 60 r. życia 
oraz mężczyzn powyżej 65 r. życia) było łącznie 436 540 czyli o blisko 12 tys. więcej niż rok 
wcześniej. 

• Usługami opiekuńczymi objęto w tym samym roku 8115 osób na terenie 134 gmin – więcej 
niż rok wcześniej. 

• W województwie działało 311 klubów i świetlic dla seniorów, a także 13 gospodarstw 
opiekuńczych. 

 

WNIOSKI: 
• Pomimo ogólnej poprawy sytuacji ludności województwa kujawsko-pomorskiego 

przejawiającej się choćby na najniższym od 10 lat odsetku osób korzystających z pomocy 
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społecznej niepokoi fakt wzrostu liczby osób biernych zawodowe. Osoby te z różnych 

powodów nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia jednak duża część z nich jest 

istotnym obciążeniem dla samorządów lokalnych. Z jednej strony bierni zawodowo od lat 

stanowią grupę potencjalnych pracowników przedsiębiorstw społecznych, z drugiej strony 

praca z nimi jest aktualnie zdecydowanie trudniejsza i wymaga specjalistycznych kompetencji 

np. wśród pracowników OWES. W większym stopniu niż dawnie należy także brać pod uwagę 

ryzyko niepowodzeń działań aktywizacyjno-reintegracyjnych. 

• W związku z szybkim procesem starzenia się społeczeństwa systematycznie zwiększać się 

będzie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone w ich 

środowisku zamieszkania, z drugiej warto rozważyć zatrudniania w PS osób, które osiągnęły 

wiek emerytalny. Wydaje się jednak, że wymaga to stworzenia odpowiedniego systemu 

zachęt. 

• W dalszym ciągu wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego doświadcza 

zagrożenia ubóstwem funkcjonując na poziomie minimum egzystencji. Warto zweryfikować 

na ile praca w przedsiębiorstwie społecznym pozwala w sposób trwały poprawić sytuację 

finansową ich pracowników. 

• W województwie istnieje duża grupa osób z różnego typu niepełnosprawnościami gotowych 

do podjęcia zatrudnienia. Należy rozważyć w jaki sposób włączyć te osoby w działania PES, w 

tym PS.  
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3. Aktywni obywatele, organizacje społeczne. 
Warunkiem wszystkich aktywności obywatelskich, w tym tych związanych z ekonomią społeczną, są 

liderzy lokalni biorący na siebie ciężar przewodzenia i wrażliwe społeczności lokalne dostrzegające 

potrzeby najbardziej wykluczonych i podejmujący solidarne działania. Organizacje społeczne stano-

wią przedłużenie aktywności obywatelskiej w formach bardziej zinstytucjonalizowanych. Dzięki tej 

instytucjonalizacji następuje profesjonalizacja działań, dzięki której organizacje pozarządowe są w 

stanie skuteczniej odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej stając się jednocześnie partnerem 

zarówno dla JST jak i podmiotów biznesowych. Kondycja trzeciego sektora w regionie i jakość współ-

pracy z JST stanowią jeden z wyznaczników stanu ekonomii społecznej. 

3.1. Wielkość sektora i rozkład terytorialny 

• Wg danych GUS w 2018 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
zarejestrowanych było 6,8 tys. fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Zdecydowanie najwięcej w dwóch największych miastach województwa - Bydgoszczy i 
Toruniu, w których działa 34,4% wszystkich organizacji pozarządowych w województwie, a 
najmniej – w powiatach wąbrzeskim, mogileńskim, radziejowskim, grudziądzkim i rypińskim 
(Ośrodek „Tłok”, 2019: 9).  

Tabela 1. Terytorialny rozkład organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

Lp. Powiat liczba NGO odsetek NGO w regionie 

1 Powiat m. Bydgoszcz   1242 18,24% 

2 Powiat m. Toruń  1101 17,10% 

3 Powiat inowrocławski   431 6,33% 

4 Powiat m. Włocławek 340 4,99% 

5 Powiat bydgoski 324 4,76% 

6 Powiat toruński 303 4,45% 

7 Powiat żniński 257 3,77% 

8 Powiat świecki  250 3,67% 

9 Powiat włocławski 250 3,67% 

10 Powiat nakielski 249 3,66% 

11 Powiat brodnicki 245 3,60% 

12 Powiat lipnowski  213 3,13% 
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13 Powiat tucholski 189 2,78% 

14 Powiat m. Grudziądz 184 2,70% 

15 Powiat chełmiński 173 2,54% 

16 Powiat golubsko-dobrzyński 164 2,41% 

17 Powiat aleksandrowski 161 2,36% 

18 Powiat sępoleński 148 2,17% 

19 Powiat wąbrzeski  133 1,95% 

20 Powiat mogileński 130 1,91% 

21 Powiat radziejowski 114 1,67% 

22 Powiat grudziądzki 107 1,57% 

23 Powiat rypiński 101 1,48% 

 
Województwo kujawsko-pomorskie  6809 100,00% 

Źródło: Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, 

Stowarzyszenie Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 

 

• Procentowy udział organizacji pozarządowych w poszczególnych powiatach w dużej mierze 
odpowiada liczebności populacji tych powiatów. Wyjątek stanowią Toruń (gdzie udział NGO 
jest wyższy niż udział mieszkańców) i Grudziądz (gdzie udział NGO jest niższy od udziału 
mieszkańców) (Ośrodek „Tłok”, 2019: 11). 

• W województwie maleje dynamika powstawania nowych organizacji. Najwięcej organizacji 
pozarządowych - w liczbach bezwzględnych - przybywa w Bydgoszczy i Toruniu, jednak 
procentowy wzrost liczby NGO jest największy w powiatach z najmniejszą liczbą organizacji tj. 
w powiatach: mogileńskim, grudziądzkim oraz rypińskim. (Ośrodek „Tłok”, 2019: 11) 

• Spośród 6,8 tys. zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim organizacji w 
2018 r. aktywnych było 4,4 tys.8 Oznacza to, że 35% organizacji pozarządowych było 
zarejestrowanych, ale nie prowadziło działalności. Szacuje się, że w całej Polsce nieaktywnych 
jest ok. 30% zarejestrowanych organizacji pozarządowych.9 Wskaźnik dla kujawsko-
pomorskiego jest więc nieco wyższy niż średnio dla Polski. 

• W 2018 r. blisko 70% organizacji pozarządowych w kujawsko-pomorskim prowadziło 
wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Podobny poziom odnotowuje się dla 
całego polskiego sektora. Wśród pozostałych organizacji dominują te prowadzące działalność 
odpłatną (bez działalności gospodarczej) – 23%. Te, które prowadzą działalność gospodarczą, 
a nie prowadzą odpłatnej stanowią 4,4%. I działalność odpłatną i gospodarczą prowadzi 2,3% 

 
8 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz 
samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne, GUS, 23.12.2019. 
9 Kondycja organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Klon/Jawor. 2018 
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organizacji.10 Potrzeba dywersyfikacji źródeł przychodów sprawia, że organizacje 
pozarządowe bardziej otwierają się na prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej. 
Wzrasta liczba takich organizacji (Ośrodek „Tłok”, 2019: 7). 

• Badanie sektora przeprowadzone w 2019 r. wskazuje nieco inne dane, wskazujące na większa 
niż obrazują to dane GUS skalę prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i działalności 
gospodarczej.  Ponad 35% badanych NGO stwierdziło, że prowadzi odpłatną działalność 
pożytku publicznego, co stanowi widoczny przyrost w stosunku do 19,1% w 2014 r. 
Natomiast 10% respondentów wskazało, że prowadzi działalność gospodarczą (wobec 8,8% w 
2014r). (Ośrodek „Tłok”, 2019: 31) 

• W województwie zwiększa się liczba starszych NGO działających od ponad 20 lat. 
Organizacji z tak długim stażem i doświadczeniem jest blisko 25%. Może to wpływać na 
postrzeganie NGO przez samorządy lokalne. W województwie kujawsko-pomorskim 
samorządowcy rzadziej niż przeciętnie w Polsce postrzegają NGO jako mniej wiarygodne czy 
mniej konkurencyjne.11 Blisko 25% stanowią NGO działające krócej niż 5 lat. (Ośrodek 
„Tłok”, 2019: 18) 

• 63% organizacji deklaruje, że zasięg ich oddziaływania to gmina lub powiat. To lokalne 
zakorzenienie sprawa, że lepiej od innych podmiotów znają społeczność i umieją dopasować 
wsparcie realizowane w ramach projektów EFS do rzeczywistych potrzeb uczestników 
projektów.12 

3.2. Zatrudnienie w sektorze NGO 

• Zmniejsza się liczba organizacji nieposiadających płatnego personelu. W 2014 r. było blisko 
63% takich organizacji, a w 2018 r. - 56%. Jednocześnie wzrasta liczba  osób zatrudnianych w 
NGO tylko na podstawie umów cywilno-prawnych z 22% w 2014 r. do 31% w 2018 r. 

• Dane dotyczące wzrostu liczby osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę nie są 
jednoznaczne. Dane GUS pokazują, że liczba organizacji pozarządowych zatrudniających 
pracowników na podstawie umów o pracę maleje. W 2014 r. w ten sposób zatrudniało 15% 
NGO13, a w 2018 r. - 12,8%. Odwrotny trend i wyraźnie wyższe osiągnięte wartości 
wskaźników w tym zakresie pokazują  wyniki badania przeprowadzonego w 2019 r. Z badania 
wynika, że w 2019 r.  na podstawie umów o pracę  zatrudniało ponad 30% NGO, a więc 
znacznie więcej niż w 2014 r., kiedy 17% organizacji deklarowało taką formę zatrudnienia.  
(Ośrodek „Tłok”, 2019: 25).  

• Problemem pracowników nadal są relatywnie niskie wynagrodzenia, mnogość obowiązków i 
brak możliwości awansu. Według deklaracji badanych, średnie wynagrodzenie wynosi około 
2555 zł brutto. Ośrodek „Tłok”, 2019: 25). 

3.3. Sytuacja finansowa i majątkowa sektora NGO 

• Sytuację finansową wśród organizacji można uznać za satysfakcjonującą. Zasoby finansowe 
badanych podmiotów nie są szczególnie duże, jednak ponad połowa organizacji (62,31%) 
dysponowała przychodami powyżej 10 tys. złotych. Najczęściej wskazywaną kategorią 

 
10 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz 

samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne, GUS, 23.12.2019. 
11 Działalność JST związana z rozwojem ES i realizacja budżetów obywatelskich w 2017,  GUS,  2018 
12 Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim, Pracownia 

Badań i Doradztwa,  Lider Projekt Sp. z o.o., DGA S.A., Poznań, s. 14 
13   Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz 

samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, GUS, 4.04.2014 



 

18 
 

przychodu była kategoria od 10 tys. zł do 50 tys. zł włącznie. Wskazało ją blisko 25% 
organizacji. (Ośrodek „Tłok”, 2019: 30) 

• Jednocześnie najwięcej organizacji pozarządowych wskazuje, że źródłem ich finansowania są 
składki członkowskie (przy czym jest to forma finansowania niedostępna dla fundacji) oraz 
środki samorządowe. Twierdzi tak odpowiednio 74,6% i 65,3% organizacji. 30% organizacji 
wskazuje, że źródłem ich finansowania są darowizny od osób indywidualnych, a 26%  – 
darowizny  od instytucji i firm. 23% NGO wskazuje, że źródłem ich finansowania są środki 
unijne, a 19% że środki z 1%. Niespełna 10% organizacji, że źródłem finansowania są środki z 
działalności gospodarczej. (Ośrodek „Tłok”, 2019: 30) 

• Prawie 40% organizacji pozarządowych nie posiadało majątku, a te, które go mają, najczęściej 
posiadają wyposażenie biurowe. (Ośrodek „Tłok”, 2019: 35) 

3.4. Główne dziedziny działalności sektora pozarządowego oraz rola NGO w dostarczaniu 

usług społecznych  

• Najwięcej organizacji pozarządowych działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji i hobby 
(ponad 30%),  ratownictwa (ponad 17%), kultury i sztuki (9,3%), pomocy społecznej i 
humanitarnej (8,2%) oraz edukacji i wychowaniu oraz badaniach naukowych (7,5%). 

 

Wykres 3. Główne dziedziny działalności organizacji pozarządowych w kujawsko-pomorskim i w Polsce w 2018 r. 

 

Wnioski: 

• Liczba NGO w województwie jest terytorialnie zróżnicowana. Przy czym najmniejszą liczbą 
organizacji pozarządowych wykazują się trzy z pięciu powiatów charakteryzujących się najwyższą 
skalą wykluczenia społecznego i bezrobocia. 
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• Zwiększa się liczba organizacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą oraz skłonność NGO do dywersyfikowania źródeł przychodów. Istnieje 
więc w wielu miejscach regionu potencjał do ekonomizacji NGO i ewentualnego ich 
przekształcania w przedsiębiorstwa społeczne.  

• Kujawsko-pomorskie cechuje się najniższym w Polsce udziałem sektora non-profit w zakresie 
realizacji usług pomocy społecznej i opieki nad dziećmi.
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4.  Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym 
Podmioty reintegracyjne stanowią kluczowy element ekonomii solidarnej. Są jednocześnie ważnym 

zapleczem dla PS w zakresie pozyskiwania nowych pracowników. Możliwość skorzystania z oferty 

podmiotów reintegracyjnych przez wybrane grupy mieszkańców wymagających wsparcia oraz jakość 

oferowanych działań reintegracyjnych stanowią jeden z wyznaczników poziomu rozwoju ekonomii 

społecznej. 

4.1. Struktura i dynamika sieci oraz zróżnicowania terytorialne 

• Liczba podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w województwie 
kujawsko-pomorskim na przestrzeni ostatnich lat praktycznie nie uległa zmianie. Wyjątek 
stanowią zakłady aktywności zawodowej (ich liczba od 2013 r. zwiększyła się w tym czasie z 6 
do 9) i kluby integracji społecznej (wzrost o 6 podmiotów odnotowano między 2013 a 2015 
rokiem, ale od 2015 roku liczba KIS pozostaje bez zmian)  

 

Tabela 2. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w województwie kujawsko-pomorskim w  2015 i 

2019 

rodzaj podmiotu 2013 

(z diagnozy KPPRES) 

2015 2019 

CIS 4 4 4 

KIS 15 21 21 

WTZ 37 36 36 

ZAZ 6 8 9 

łącznie 62 69 70 

Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecz-

nej za 2019 r.”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

• Widoczne jest znaczące rozwarstwienie terytorialne w dostępie do podmiotów o 
charakterze reintegracyjnym. W jednym powiecie (włocławskim) nie ma ani jednego takiego 
podmiotu, w 3 powiatach (rypińskim, lipnowskim i toruńskim) działa zaledwie po jednym 
podmiocie. 

 

Tabela 3.  Podmioty ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w podziale na powiaty w 2019 r. 

Powiat WTZ ZAZ CIS KIS suma 

Powiat aleksandrowski 2       2 

Powiat brodnicki 1 1     2 

Powiat bydgoski 2 1   1 4 
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Powiat chełmiński 1 1     2 

Powiat golubsko-dobrzyński 1     2 3 

Powiat grudziądzki 2   1 1 4 

Powiat inowrocławski   1   1 2 4 

Powiat lipnowski  1       1 

Powiat m. Bydgoszcz   7 1 1 1 10 

Powiat m. Grudziądz 1     2 3 

Powiat m. Toruń  3   1 1 5 

Powiat m. Włocławek 2 1   1 4 

Powiat mogileński 1 1     2 

Powiat nakielski 3     1 4 

Powiat radziejowski 1 1     2 

Powiat rypiński 1       1 

Powiat sępoleński 1     2 3 

Powiat świecki  2     0 2 

Powiat toruński       1 1 

Powiat tucholski 1 1   5 7 

Powiat wąbrzeski  1 1     2 

Powiat włocławski         
 

Powiat żniński 1     1 2 

Województwo kujawsko-

pomorskie  

36 9 4 21 70 

Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecz-

nej za 2019 r.”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

4.2. Centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej 

• W województwie funkcjonują zaledwie 4 centra integracji społecznej (przy czym jeden z CIS 
– w powiecie grudziądzkim - zawiesił swoją działalność). Oznacza to, że kujawsko-pomorskie 
jest jednym z pięciu regionów z najmniejszą liczbą CIS. Dla porównania średnia liczba CIS w 
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Polsce przypadająca na jedno województwo wynosi 11, a największa liczba CIS znajduje się w 
województwach wielkopolskim (pond 30) oraz pomorskim (21) i lubuskim (20).14  

• Liczba CIS w województwie kujawsko-pomorskim nie uległa zmianie od 2013 roku. 
Jednocześnie dwa CIS w regionie powstały w 2006 roku, co oznacza, że mają już blisko 15-
letnie doświadczenie. 

• W 2019 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 322 osoby.  Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
długotrwale bezrobotne (ponad 16% wszystkich uczestników), osoby z niepełnosprawnością 
(ponad 11%) i osoby z problemami zdrowia psychicznego (ponad 10%). W 2019 r. 167 osób 
ukończyło CIS, w tym 104 pozytywnie. Wśród osób, które pozytywnie zakończyły udział CIS 
większość – blisko 70% – pracowała na otwartym rynku pracy. Nikt z uczestników nie podjął 
zatrudnienia w spółdzielni socjalnej.15 

• W województwie funkcjonuje 21 klubów integracji społecznej, przy czym średnia liczba KIS 
na województwo to 18, przy największej liczbie tych podmiotów w województwie 
warmińsko-mazurskim (47) i śląskim (40).16  

• Sieć KIS jedynie częściowo rekompensuje niewielką liczbę CIS. Dotyczy to w szczególności 5 
powiatów tucholskiego (gdzie działa 5 KIS), ale także grudziądzkiego, sępoleńskiego oraz 
golubsko-dobrzańskiego. W tych powiatach wartość wskaźnika dostępności (liczonego jako 
liczba KIS na 10 tys. mieszkańców) okazała się największa (Pracownia Badań i Doradztwa “Re-
Source”; 2019).   

• Po początkowym wzroście liczby KIS (między 2013 a 2015) ich liczba pozostaje na nie 
zmienionym poziomie. Sieć KIS jest także mniej stabilna niż sieć CIS: na przestrzeni ostatnich 
lat liczba KIS zmniejszyła się w 5 powiatach, ale w takiej samej liczbie powiatów wzrosła.   

• W 10 powiatach na 23 w województwie kujawsko-pomorskim nie ma ani jednego KIS.  
Powiaty, w których nie ma KIS zlokalizowane są głównie w południowej i wschodniej części 
województwa, ale też w części powiatów północnych i centralnych. 

• Spośród  712 osób, które w 2019 r. ukończyły KIS, największą grupę uczestników  – 
podobnie jak w przypadku CIS – stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Kolejnymi co do 
wielkości grupami są osoby uzależnione oraz osoby z niepełnosprawnością.17 

• CIS i KIS – zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym – nie mają stałego, systemowego źródła 
finansowania swojej działalności (w przeciwieństwie do WTZ i ZAZ). Centra Integracji 
Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim utrzymują się głównie z przychodów z 
własnej działalności (42%), z budżetu gmin (24%) i Funduszu Pracy, z którego pochodzą 
środki na świadczenia reintegracyjne (16,5%). Blisko 15% w budżecie CIS stanowią środki 
europejskie. W budżetach CIS nie ma środków z dotacji z samorządu województwa. Zupełnie 
inaczej sytuacja wygląda w KIS (co wynika z odrębnej od CIS specyfiki działania i braku 

 
14, Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji 
Społecznej w Latach 2016-2017, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, sierpień 2018, 
15 Obliczenia własne na podstawie: Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej za rok 2019, Kujawsko - 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wydział Polityki Społecznej 
16 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji 
Społecznej w Latach 2016-2017, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, sierpień 2018, 
17 Sprawozdanie Klubu Integracji Społecznej  za I - XII 2019r., Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w 
Bydgoszczy - Wydział Polityki Społecznej 
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możliwości osiągania przychodów z działalności). Głównym źródłem ich finansowania są 
środki EFS (90%). 18 

• Mimo środków EFS dostępnych na tworzenie nowych CIS i KIS podmioty te nie powstają. Do 
głównych czynników hamujących rozwój podmiotów zatrudnienia socjalnego należy 
zaliczyć: 

- ograniczenia wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020,  

- wymogi w zakresie trwałości nowoutworzonych podmiotów wynikające z warunków EFS, 

- malejącą liczbę osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- spadek zainteresowania podejmowaniem zatrudnienia w kontekście dostępnej pomocy 
socjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia oferowanego w ramach 
Programu Rodzina 500+).   (Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source”, 2019: 64) 

Ponadto, wydaje się, że ważnym ograniczeniem w rozwoju centrów integracji społecznej są  

również bariery systemowe, wynikające z regulacji prawnych dotyczących ich funkcjonowa-

nia, w tym m.in. brak systemowych źródeł finansowania ich działalności, ale także niska 

atrakcyjność uczestnictwa w CIS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wynikająca 

z niskiej wysokości świadczenia reintegracyjnego. 

4.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej 

• Wśród PES o charakterze reintegracyjnym najliczniejszą grupę stanowią warsztaty terapii 
zajęciowej (36 WTZ). W większości powiatów działa od 1 do 3 WTZ.  Pod względem liczby 
WTZ pozytywnie wyróżnia się miasto Bydgoszcz, gdzie działa 7 WTZ.  W dwóch powiatach 
(toruńskim i włocławskim) nie ma ani jednego WTZ. 

• W ciągu ostatnich lat liczba WTZ w województwie kujawsko-pomorskim nie zmieniła się, a 
co za tym idzie nie zwiększyła się w sposób znaczący także liczba osób uczestniczących w 
WTZ. Korzysta z nich ok. 1,3 tys. osób z niepełnosprawnością.19  

• Koszt funkcjonowania WTZ w województwie kujawsko-pomorskim wynosił w 2019 r. 27,2 
mln zł. 

• W województwie funkcjonuje 9 zakładów aktywności zawodowej, które organizują miejsca 
pracy dla  ok. 400 osób z niepełnosprawnościami.20 Liczba ZAZ w ciągu ostatnich lat 
zwiększyła się o 3 podmioty. Na tle pozostałych województw sytuacja w kujawsko-
pomorskim prezentuje się relatywnie dobrze. Większą liczbę ZAZ odnotowano jedynie w 3 
województwach: śląskim (14), podkarpackim (12) i małopolskim (10).21 

 
18 Obliczenia własne na podstawie: Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej za 
rok 2019, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wydział Polityki Społecznej 
19 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 
20 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 
21 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii 
zajęciowej w 2018 roku, Główny Urząd Statystyczny,  29.11.2019 r. 
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• Wysokość wsparcia dla ZAZ ze środków PFRON oraz budżetu samorządu województwa  
wynosiła w 2019 roku blisko 9 mln zł.22  

• Brakuje aktualnych informacji o osobach z niepełnosprawnościami (liczebność, rodzaje 
niepełnosprawności, wiek, wykształcenie, kompetencje itp.) oraz ich potencjale do 
zatrudnienia. 

4.4. Współpraca podmiotów o charakterze reintegracyjnym z innymi podmiotami i ścieżki 

reintegracji 

• Problemem jest deficyt współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a 
podmiotami wyspecjalizowanymi w prowadzeniu reintegracji (w szczególności CIS i KIS). 
Szczególnie potrzebne jest wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami specjalizującymi 
się w reintegracji (w szczególności CIS i KIS) a przedsiębiorstwami społecznymi, które nie 
mają w tym zakresie wystarczającego potencjału. Ważną rolę mają do odegrania specjaliści 
ds. reintegracji zatrudniani w OWES. Przydatne byłyby ich regularne spotkania i wymiana 
doświadczeń, również z udziałem pracowników ROPS. Rekomendowanym rozwiązaniem jest 
także wspieranie przedsiębiorstw społecznych w zakresie korzystania z usług trenerów pracy. 
(Dyspersja, 2020: 8) 

• Tworzenie ścieżki reintegracji napotyka bariery. Jedną z kluczowych jest brak możliwości 
powrotu do poprzedniego etapu reintegracji przez tych uczestników, którzy nie poradzili 
sobie na kolejnym etapie (na przykład do WTZ). Obawa przed brakiem możliwości powrotu 
zniechęca uczestników  i ich opiekunów do aktywności. Drugą barierą jest zbyt długi okres 
pozostawania w CIS części uczestników, którzy byliby w stanie przejść do kolejnego etapu 
reintegracji, ale CIS ze względu na konieczność niestabilność finansowania części podmiotów 
reintegracyjnych.  Problem ten dotyczy szczególnie CIS i konieczności zdobywania przez nie 
środków na funkcjonowanie poprzez prowadzenie działalności odpłatnej.  CIS starają się 
możliwie długo zatrzymać uczestników, którzy efektywnie wykonują zadania w ramach tej 
działalności. Skutkuje to (Dyspersja, 2020: 57) 

• Pojawia się także problem rywalizowania podmiotów o grupy docelowe, w tym w 
szczególności o osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz sieci podmiotów reintegracyjnych, z 
której korzystają osoby z niepełnosprawnościami funkcjonuje w regionie także sieć 
środowiskowych domów samopomocy. W 2019 r. było 48 takich placówek i blisko 2 tys. 
osób, które z nich korzystały. Dzięki wsparciu EFS oraz środkom z programów rządowych 
przybywa także domów dziennego pobytu (dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami). W 
2019 r. było 55 takich domów. Niestety były ulokowane tylko w co piątej gminie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo realizowanych jest szereg projektów 
aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami (nie tylko w ramach PES o charakterze 
reintegracyjnym czy OWES). Eksperci sygnalizują występowanie w regionie zjawiska 
rywalizacji o osoby z niepełnosprawnością. Świadczy to także o braku koordynacji działań na 
poziomie lokalnym i współpracy między różnymi podmiotami na poziomach gminnymi i 
powiatowym ale też między sektorami: publicznymi i społecznym. 

 

Wnioski: 

 
22 Sprawozdanie z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2019 r., ROPS 
Toruń 
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• Sieć podmiotów reintegracyjnych w ostatnich latach praktycznie nie uległa rozbudowie, z 
wyjątkiem sieci ZAZ. 

• Sieć ta jest zróżnicowane terytorialnie. Najmniej podmiotów ulokowanych jest w 
południowo-wschodniej części województwa (powiaty: włocławski, lipnowski i rypiński) oraz 
powiecie toruńskim. 

• Do mocnych stron województwa należy zaliczyć stosunkowo dużą liczbę ZAZ, a także 
wieloletnie doświadczenie działających w województwie CIS. 

• Jedną z najliczniejszych grup uczestniczących w zajęciach CIS i KIS obok osób długotrwale 
bezrobotnych, są również osoby z niepełnosprawnością.  

• Brakuje informacji o potrzebach rozwojowych podmiotów reintegracyjnych w kontekście 
wyzwań rynku pracy i potrzeb uczestników, w tym w szczególności informacji o potencjale i 
potrzebach uczestników WTZ (których pobyt w WTZ, w przeciwieństwie do CIS i KIS, jest 
długoterminowy) oraz ich skuteczności w aktywizacji-społeczno-zawodowej oraz ich 
współpracy z ZAZ i OWES.  

• Brak jest szczegółowych, zintegrowanych w jednym miejscu, informacji o osobach z 
niepełnosprawnościami w województwie (liczba, wiek, wykształcenie, kompetencje) pod 
kątem dostosowania sieci podmiotów reintegracyjnych do wyzwań związanych z reintegracją 
i zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. 

• Uczestnicy CIS i KIS nie tworzą i nie przystępują do spółdzielni socjalnych, co może świadczyć 
o braku współpracy tych podmiotów z OWES. Brak też współpracy między CIS i KIS a 
przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie reintegracji pracowników. 

• Brak też informacji o współpracy różnego rodzaju podmiotów lokalnych dla skutecznej 
aktywizacji różnych grup osób potrzebujących aktywizacji społeczno-zawodowej 

• Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2020 roku nie zakładał 
wskaźników dotyczących rozbudowy sieci PES o charakterze reintegracyjnym. 
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5. Przedsiębiorstwa społeczne 
PS to podmioty ponoszące z jednej strony najwyższe ryzyko gospodarcze, jak inne podmioty komer-

cyjne, z drugiej realizujące funkcje reintegracji społeczno-zawodowej w odniesieniu do swych pra-

cowników. Ich stabilna sytuacja ma bezpośredni związek z jakością oferowanych przez nie miejsc 

pracy. PS korzystają ze wsparcia OWES. Ilość, a jednocześnie kondycja PS stanowi jedno z kluczowych 

kryteriów oceny rozwoju ES w regionie. 

5.1. Stan liczbowy przedsiębiorstw społecznych (PS) w regionie 

Jako podstawę określenia stanu liczbowego przedsiębiorstw społecznych województwie kujawsko-

pomorskim przyjęto wykaz dostępny na strona Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na 

dzień 1 września 2020 r. w regionie funkcjonowało 76 PS23. 

Tabela 4. Formy prawne PS w woj. kujawsko-pomorskim 

Forma prawna PS Liczba 

Fundacje 20 

Kościelne osoby prawne 2 

Spółdzielnie socjalne 26 

Spółki non profit (sp. z o.o.) 22 

Stowarzyszenia 6 

 

Analiza rozkładu przedsiębiorstw społecznych w regionie pokazuje, że jest on mocno zróżnicowany. 

W niniejszej analizie przyjęto rozkład w oparciu o powiaty, jednak należy mieć świadomość, że istnie-

ją przedsiębiorstwa społeczne obejmujące zasięgiem swojej działalności jedną lub kilka gmin. 

Tabela 5. Przedsiębiorstwa społeczne w powiatach woj. kujawsko pomorskiego 

Powiaty Fundacje Kościelne os. 

Prawne 

Spółdziel-

niesocjalne 

Spółki non 

profit 

Stowarzy-

szenia 

SUMA 

aleksandrowski   1   1 

brodnicki   1 1  2 

bydgoski   1 1  2 

 
23 Dane dotyczące stanu ilościowego PS w woj. kujawsko-pomorskim na koniec sierpnia 2020 r. na podstawie 
„Listy przedsiębiorstw społecznych” dostępnej na stronie MRPiPS 
(http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/wojewodztwo-20-kujawsko_pomorskie.html). 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/wojewodztwo-20-kujawsko_pomorskie.html
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chełmiński   1   1 

golubsko-dobrzyński 1   1  2 

grudziądzki   1 1  2 

inowrocławski 2  6 6  14 

lipnowski     1 1 

mogileński   1   1 

nakielski    1  1 

radziejowski 1   1  2 

rypiński    1  1 

sępoleński     2 2 

świecki 3     3 

toruński   2   2 

tucholski   3 2  5 

wąbrzeski 3  1  1 5 

włocławski 1  5   6 

żniński      0 

Bydgoszcz (miasto na pr. 

powiatu) 

3  3 3 2 11 

Grudziądz (miasto na pr. 

powiatu) 

 2    2 

Toruń (miasto na pr. powia-

tu) 

5   4  9 

Włocławek (miasto na pr. 

powiatu) 

1     1 

 

• Wśród PS zdecydowanie dominują trzy formy prawne: spółdzielnie socjalne, spółki non-profit 
(sp. z o.o.) oraz fundacje. 

• Istnieją powiaty, które wyróżniają się zdecydowanie większą liczbą PS w stosunku do innych. 
Jest jednak bardzo duża grupa powiatów, w których liczba PS nie przekracza dwóch. 
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• Powiaty z większa liczbą PS to powiaty z dużym ośrodkiem miejskim. Na przykład: Bydgoszcz, 
ale już nie powiat bydgoski, który jest oddzielną jednostką administracyjną od miasta; powiat 
inowrocławski, w którym z kolei miasto Inowrocław nie jest oddzielnym powiatem. 

• W przypadku powiatów nie posiadających większych ośrodków miejskich widoczne są 
trudności w tworzeniu PS oraz w ich utrzymaniu. 

• Tworzenie nowych PS jest uzależnione od dostępności środków w ramach RPO woj. 
kujawsko-pomorskiego i w związku z tym nacechowane jest pewną „falowością”24. 

5.2. Branże, w których działają przedsiębiorstwa społeczne 

Zgodnie z informacjami dostępnymi w ramach „Listy przedsiębiorstw społecznych” na stronie MRPiPS 

przedsiębiorstwa społeczne w woj. kujawsko-pomorskim działają w branżach przedstawionych w 

poniższej tabeli. 

Tabela 6. Branże działalności przedsiębiorstw społecznych w woj. kujawsko-pomorskim 

Branża25 Liczba PS 

Edukacja I Kultura 17 

Gastronomia 15 

Budownictwo 12 

Usługi Dla Firm, Organizacji I Administracji Publicz-

nej 

9 

Handel I Pozostałe Usługi 6 

Usługi Komunalne 6 

Rekreacja, Turystyka I Zakwaterowanie 5 

Usługi Socjalne 3 

Dom I Ogród 1 

Produkcja Mebli 1 

Zdrowie I Uroda 1 

 

Z jednej strony taki rozkład branż wydaje się typowy – edukacja i kultura, gastronomia, budownictwo 

to branże deklarowane najczęściej przez PS w większości regionów. Z drugiej, wyciąganie wniosków z 

rozkładu branż jest obarczone pewnymi trudnościami. Po pierwsze dlatego, że wiele PS społecznych 

działa w więcej niż jednej branży, a w zestawieniach uwzględnia się tylko branżę wskazaną jako 

pierwszą. Po drugie nie znamy wielkości przychodów, które działalność w danej branży generuje dla 

 
24 Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020 
25 Branża zadeklarowana przez PS jako pierwsza. 
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danego PS. Innymi słowy, interpretacja wyników branż, w których działają PS rodzi poważne trudno-

ści i warto w przyszłych badaniach kwestie branżowości uwzględnić bardziej szczegółowo. 

5.3. Kondycja sektora PS w regionie 

Sytuację PS w woj. kujawsko-pomorskim można określić jako mocno zróżnicowaną. Różnice dotyczą 

zarówno oceny stabilności, poziomu przychodów czy znaczenia pozyskiwanych dotacji. 

Niestabilna sytuacja przedsiębiorstw społecznych 

• Tylko blisko 1/3 (32%) PS społecznych uznaje swoja sytuację rynkową jako umacniającą się, 
podczas gdy 36% ocenia ją jako zagrażającą dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. 15% 
twierdzi, że sytuacja firmy ani się nie umacnia, ani nie pogarsza, a 17% nie potrafi ocenić.26 

Brak ustabilizowanych przychodów 

• Mediana rocznych przychodów przedsiębiorstw społecznych w woj. kujawsko-pomorskim to 
ok. 280 tys. złotych. Oznacza to, że połowa przedsiębiorstw miała przychody wyższe od tej 
kwoty, a połowa niższe. Funkcjonują co prawda przedsiębiorstwa społeczne, których 
przychody mieszczą się w przedziale między 1 mln a 3 mln złotych, jednak ponad 1/3 (35%) 
generowała przychody do 200 tys. złotych. 

Uzależnienie od dotacji 

• 56% PS uzyskuje od 75 do 100% swoich przychodów ze sprzedaży produktów lub usług27. 
Biorąc pod uwagę, że w przypadku podmiotów gospodarczych sprzedaż stanowi podstawowe 
źródło przychodów wydaje się to zrozumiałe. Zastanawia jednak fakt, że ponad 25% PS 
twierdzi, iż sprzedaż produktów lub usług jest źródłem maksymalnie połowy ich przychodów. 
Skąd zatem czerpią pozostałe przychody? W dostępnych raportach przewija się przekonanie, 
że przychody PS są pochodną pozyskiwanych dotacji. Biorąc jednak pod uwagę warunki 
udzielania dotacji oraz ich ściśle czasowy charakter oraz przyjmując, że sytuacja taka może 
mieć miejsce w pierwszym roku działalności PS to w woj. kujawsko-pomorskim mamy do 
czynienia z całkiem sporą grupą PS, które nie potrafią generować odpowiedniej wysokości 
przychodów ze sprzedaży. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że po 
zakończeniu okresu dotacyjnego ich sytuacja ulegnie pogorszeniu. 

Uzależnienie od niewielkiej liczby klientów 

• Tylko 23% PS uzyskuje ponad połowę przychodów ze sprzedaży produktów lub usług innym 
klientom niż ich klient główny czyli ten do którego wartość sprzedaży była największa. 
Oznacza to, że w przypadku ponad 75% PS ponad połowa ich przychodów pochodzi od 
jednego klienta. Problem ten na pewno wymaga dodatkowych badań i analiz jednak 
przyjmując nawet, że klientem tym może być JST należy uznać taką sytuację za bardzo 
ryzykowną z punktu widzenia stabilności PS. Obecne zróżnicowanie źródeł przychodów 
wydaje się dalece niewystarczające. 

5.4. Konkurencyjność PS i współpraca z biznesem 

Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty o charakterze gospodarczymi realizujące działania reinte-

gracyjne nie korzystają w Polsce z żadnych znaczących przywilejów w postaci na przykład zwolnień 

 
26 Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej s. 75 
27 Tamże s. 76 
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czy ulg podatkowych oraz innych instrumentów mających wpływ na poprawę ich sytuacji fiansowej. 

Możliwość pozyskania dotacji czy wsparcie pomostowego również trudno uznać za działania uprzywi-

lejowane, gdyż mają one charakter analogiczny jak w przypadku jednoosobowych działalności gospo-

darczych dofinansowanych z Funduszu Pracy. Podobnie stosowanie klauzul społecznych w zamówie-

niach – ciągle jeszcze zbyt słabo wykorzystywane przed podmioty administracji publicznej – chociaż 

sprzyja pozyskiwaniu zleceń przez PS trudno uznać za rodzaj uprzywilejowania. 

Przy braku wyraźnych mechanizmów wspierających PS aktualnym pozostaje pytanie o ich konkuren-

cyjność w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Bezspornym wydaje się bowiem fakt, że w 

większości przypadków wydajności pracowników przedsiębiorstw społecznych będzie istotnie niższa 

ze względu na ich różnorakie deficyty. Trudno zatem oczekiwać, że PS te będą w stanie skutecznie 

konkurować na zasadach rynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi. 

W woj. kujawsko-pomorskim, podobnie z resztą, jak w innych regionach, niższa konkurencyjność PS 

wynika z faktu, że są to podmioty stosunkowo niewielkie, które samodzielnie nie są w stanie podej-

mować się realizacji większych zleceń. Z kolei tworzenie konsorcjów PS utrudnione jest przez to, że PS 

w skali województwa jest niewiele, a dodatkowo działają często w różnych branżach. 

W raporcie ASM mowa jest także o braku profesjonalizacji PS w woj. kujawsko-pomorskim28. Ponie-

waż jednak sam termin „profesjonalizacja” nie został dostatecznie wyjaśniony, na podstawie kontek-

stu można wnioskować raczej o niskiej rentowności tychże podmiotów i trudnej sytuacji finansowej. 

Wśród istotnych okoliczności osłabiających konkurencyjność PS w woj. kujawsko-pomorskim wymie-

niane są także: trudności w pozyskiwaniu klientów ze względu na zaabsorbowanie kadry zarządczej 

innymi zadaniami, brak środków na kampanie marketingowo-promocyjne oraz na tworzenie i utrzy-

manie odpowiedniej sieci dystrybucji. 

W kontekście przedstawionych powyżej informacji wydaje się, że alternatywą wobec niższej konku-

rencyjności PS powinna być współpraca z biznesem oparta na podwykonawstwie29. 

5.4. Reintegracja społeczno-zawodowa w PS 

Przedsiębiorstwa społeczne oprócz prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązane są do pro-

wadzenia procesu reintegracji społeczno-zawodowej pracowników zgodnie z ich potrzebami. Ocena 

skuteczności tego procesu nie jest łatwa przede wszystkim dlatego, że reintegracja bywa różnie ro-

zumiana. Próbując ocenić proces reintegracji społeczno-zawodowej w PS w woj. kujawsko-

pomorskim należy podkreślić, iż samo zatrudnienie pracownika w PS jest jedynie początkiem tego 

procesu i wymaga dalszych przemyślanych i zaplanowanych działań. Dodatkowo, wyniki badań nie są 

jednoznaczne. 

W badaniach DYSPERSJA30, w którym ankietowano pracowników społecznych: 

• Blisko 98% uczestników projektów OWES-owych oceniło, iż w wyniku udziału w projekcie 
zyskało większą pewność siebie i poprawiło relacje z bliskimi. 

• Blisko 90% potwierdziło, że podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. 

 
28 Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020 s. 53 
29 Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej s. 80 
30 Tamże. 
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• Ponad 60% odnotowało poprawę w sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego. 

• Tylko 9% pracowników PS stwierdziło, że miało problemy z wykonywaniem zadań, a 10% 
przyznało, iż miało problemy ze współpracownikami. 

• 4% badanych zadeklarowało, że doświadczało problemów ze zmobilizowaniem się do pracy. 

Przytoczone powyżej wyniki badania ankietowego pozwalają wnioskować, że proces reintegracji spo-

łeczno-zawodowej w PS przebiega w sposób zadowalający. Należy wziąć jednak pod uwagę, że pre-

zentowane wyniki mogą być zawyżone – osobom badanym często trudno przyznać, że udział w pro-

jekcie nie przyniósł im konkretnych korzyści, w związku z czym dokonują nieświadomego fałszowania 

wyników. Przytoczona teza zyskuje uzasadnienie w kontekście opinii liderów PS, z tego samego ba-

dania, którzy wśród głównych problemów z pracownikami wskazują: 

• Brak lojalności ze strony pracowników; 

• Nieprzestrzeganie przez nich obowiązujących reguł w tym: opuszczanie pracy oraz 
spożywanie w niej alkoholu. 

 

WNIOSKI: 

• Ocena ogólnej liczby PS w woj. kujawsko-pomorskim (76) jest kwestią dyskusyjną. Uwagę 

zwraca jednak duże zróżnicowanie powiatów (a w konsekwencji także gmin) pod względem 

funkcjonujących w nich PS. Opracowując KPRES warto przemyśleć kwestie pożądanej liczby 

PS albo liczby miejsc pracy w nich utworzonych. Nie chodzi tu jednak o sztywne 

zaplanowanie wartości liczbowych, ale o namysł na temat wielkości sektora w odniesieniu do 

potrzeb mieszkańców. 

• Sama miara przychodów jest niewystarczająca do jednoznacznej oceny kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa społecznego. Niemniej w przypadku 35% PS, których suma rocznych 

przychodów nie przekracza 200 ty. złotych oznacza, że ich średnie miesięczne przychody 

kształtują się na poziomie ok. 16 tys. złotych. Oczywiście sytuację każdego PS należałoby 

rozpatrywać indywidualnie, jednak kwota ta wydaje się zdecydowanie zbyt niska, aby można 

było mówić o stabilnym funkcjonowaniu pozwalającym na pokrycie wszystkich kosztów 

działalności przedsiębiorstwa z wynagrodzeniami pracowniczymi włącznie.  

• Wydaje się, iż uzasadnioną tezą dotyczącą dużej grupy PS z woj. kujawsko-pomorskiego jest 

ich niewystarczający poziom przychodów gwarantujący stabilne funkcjonowanie i realizację 

celów, do których zostały powołane. 

• Ocena jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej w PS woj. kujawsko-pomorskiego 

jest bardzo trudna ze względu na brak rzetelnych i jednoznacznych danych. Do rekomendacji 

zawartej w raporcie Dyspersji dotyczącej potrzeby zapewnienia pracownikom PS trenera 

pracy dołączyć należy: 1) konieczność wypracowania metody oceny jakości reintegracji 

społeczno-zawodowej w PS; 2) ocenę roli specjalistów ds. reintegracji funkcjonujących w 

OWES wraz ze standaryzacją ich pracy. 

• Oczekiwanie, iż PS będą w stanie w warunkach rynkowych skutecznie konkurować z innymi 

podmiotami gospodarczymi jest nieadekwatne i dotyczyć może niewielkiego odsetka PS. 

Różnego typu ograniczenia, których doświadczają pracownicy PS istotnie wpływają na ich 
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obniżoną wydajność pracy, elastyczność czy umiejętność wdrażania innowacji. Z tego punktu 

widzenia wydaje się, że bardziej korzystne byłoby wypracowanie rozwiązań, które 

ułatwiałyby PS bycie podwykonawcą dla innych podmiotów biznesowych zdejmując z nich 

niejako presję związaną z podejmowaniem konkurencji. 
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6. Współpraca instytucji otoczenia ekonomii społecznej (IOES) 
IOES w regionie to podmioty, które choć nie należą bezpośrednio do sektora ekonomii społecznej 

mają wpływ na jego rozwój. Jakość ich współpracy przekłada się w sposób bardzo istotny na warunki 

rozwoju PES w tym PS. Kluczowe z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej IOES to: IZ RPO, 

ROPS, OWES-y oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

6.1. ROPS jako element otoczenia ekonomii społecznej  

(za: Dyspersja, 2020: 11, 96) 

• ROPS w Toruniu mierzy się z podobnymi wyzwaniami jak ROPS w innych województwach. 

• ROPS w Toruniu jest przez OWES postrzegany obecnie przede wszystkim jako instytucja, 
która tworzy przestrzeń do spotkania i skorzystania z wiedzy ekspertów zewnętrznych. Nie 
jest natomiast postrzegany jako lider, określający kierunki działania i formułujący 
rozwiązania.  

• ROPS w Toruniu realizuje szeroki zakres działań w zakresie koordynacji i wspierania rozwoju 
ekonomii społecznej. Działania te wymagają priorytetyzacji. Kluczowe jest skoncentrowanie 
się ROPS na dwóch obszarach: 

- na diagnozowaniu regionalnych potrzeb w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i 
tworzeniu rozwiązań we współpracy z Regionalnym Komitetem ds. Ekonomii Społecznej.  

- na przekazywaniu wiedzy o możliwościach i potencjalnych korzyściach ze wspierania 
ekonomii społecznej lokalnym samorządom. 

• ROPS w Toruniu – podobnie jak inne ROPS w Polsce – odczuwa deficyt informacji o 
działaniach OWES, ale także brak realnych możliwości wpływu na ich działalność. ROPS z 
różnych województw mają poczucie, że wyniki oceny pracy OWES, prowadzonej w ramach 
systemu akredytacji  MRPIPS, nie odzwierciedlają obserwowanych przez ROPS różnic w 
jakości usług poszczególnych OWES. Wśród ROPS z różnych województw powtarzała się 
opinia, że system akredytacji zapewnia jedynie spełnianie minimalnych standardów, a ocena 
koncentruje się na kwestiach formalnych, a nie jakościowych. 

6.2. Ogólna charakterystyka subregionów i uwarunkowań realizacji wsparcia przez OWES i 

ROPS 

• W województwie kujawsko-pomorskim wyodrębniono 4 subregiony (zgodnie z mapą 
poniżej). Funkcję OWES w poszczególnych subregionach pełnią: 

- Subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski) -  
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet Gineka z Bydgoszczy – OWES Gineka 

- Subregion 2 (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, chełmiński, m. Toruń, toruński) - 
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Tilia – OWES 
ECWM 

- Subregion 3 (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, m. Grudziądz, grudziądzki, 
rypiński, świecki, wąbrzeski) - Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych Tłok z Torunia – OWES Tłok  
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- Subregion 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, m. Włocławek, 
włocławski, żniński) -  Fundacja Ekspert Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w 
Bydgoszczy – OWES Ekspert Kujawy 
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Mapa 1. Podział województwa kujawsko-pomorskiego na subregiony OWES 

 

 

Źródło: Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Raport 

końcowy. DYSPERSJA - Anna Chrościcka, 2020 

• Pod względem skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym najlepsza sytuacja 
występuje w subregionie 1, a nieco gorsza w subregionie 2,  najtrudniejsza w subregionach 3 
i 4. 

• W subregionie 1 żaden z powiatów nie wyróżnia się wysoką wartością wskaźników 
dotyczących korzystania z pomocy społecznej i z bezrobocia, a w Bydgoszczy wartości tych 
wskaźników są niższe niż w jakimkolwiek innym powiecie w regionie (Dyspersja, 2020: 39).  

• Subregion 1 cechuje się najlepiej rozwiniętą  – w porównaniu z innymi subregionami –  siecią  
podmiotów reintegracyjnych, przy czym połowę PES o charakterze reintegracyjnym stanowią 
WTZ (aż połowa z nich zlokalizowana jest w Bydgoszczy). 

• W subregionie 1 jest też najwięcej organizacji pozarządowych - prawie 1/3 wszystkich 
organizacji w województwie kujawsko-pomorskim  (31,6%), przy czym większość z nich 
ulokowanych jest w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. 
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Tabela 7. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (stan na koniec 2019 r.) i organizacje 

pozarządowe (stan na koniec 2018) w subregionie 1 

Powiat WTZ ZAZ CIS KIS suma 

PES-RE 

NGO odsetek 

NGO w 

regionie 

Powiat bydgoski 2 1   1 4 324 4,76% 

Powiat m. Bydgoszcz   7 1 1 1 10 1242 18,24% 

Powiat nakielski 3     1 4 249 3,66% 

Powiat sępoleński 1     2 3 148 2,17% 

Powiat tucholski 1 1   5 7 189 2,78% 

SUBREGION 1 14 3 1 10 28 2152 31,61% 

Źródło:  na podstawie Sprawozdania z realizacji K-PPRES za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz 

Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, Stowarzyszenie Kujawsko 

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 

• Mimo że sektor pozarządowy w subregionie 1 jest najlepiej rozwinięty (jeśli za miarę rozwoju 
uznamy liczbę NGO), to pod względem środków powierzanych organizacjom pozarządowym 
przez wszystkie JST z tego subregionu, subregion ten plasuje się na drugiej pozycji w regionie. 
Środki powierzane NGO na realizację zadań publicznych stanowią łącznie 0,8% budżetów JST 
(gmin i powiatów) z tego subregionu. Największą część swojego budżetu powierza 
organizacjom pozarządowym Bydgoszcz – 1,2%. 

• W subregionie 1 ze środków JST wydaje się na usługi społeczne ponad 986 mln zł, czyli 22,7%.  

Tabela 8. Poziom wydatków JST na usługi społeczne i powierzanie zadań organizacjom pozarządowym w 

subregionie 1. 

Powiat budżet JST wydatki na 

usługi spo-

łeczne 

wydatki na 

zadania 

publiczne 

udział wy-

datków na 

usługi spo-

łeczne w 

budżecie JST 

udział wy-

datków na 

zadania 

publiczne w 

budżecie JST 

udział wydat-

ków na zada-

nia  publiczne 

w wydatkach 

na usługi 

społeczne  

Powiat bydgoski 743 562 928 157 592 977 3 957 744 21,2 0,5 2,5 

Powiat m. Byd-

goszcz   

2 445 483 390 564 943 437 28 441 516 23,1 1,2 5,0 

Powiat nakielski 549 198 016 117 136 493 2 005 339 21,3 0,4 1,7 

Powiat sępoleń-

ski 

269 249 644 76 887 616 1 232 262 28,6 0,5 1,6 
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Powiat tucholski 343 101 393 69 976 033 1 129 955 20,4 0,3 1,6 

SUBREGION 1 4 350 595 371 986 536 556 36 766 815 22,7 0,8 3,7 

Źródło: na podstawie sprawozdań RB-28s 

• W subregionie 2 sytuacja pod względem wykluczenia społecznego jest przeciętnie nieco 
gorsza niż w subregionie 1. Subregion ten obejmuje zarówno dobrze rozwiniętą część 
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, jak i zlokalizowany na wschodnich 
krańcach województwa powiat lipnowski. Powiat ten charakteryzuje się najwyższym w całym 
regionie  udziałem wśród mieszkańców osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
(16,6%) , a także jest drugim powiatem w województwie z najwyższą stopą bezrobocia 
rejestrowanego (15,4%). Powiat lipnowski wyróżnia się również wysokim odsetkiem osób 
mieszkających na terenach wiejskich. Pod względem skali problemu wykluczenia społecznego 
w powiatach, subregion 2 cechuje się największym wewnętrznym zróżnicowaniem. 
(Dyspersja, 2020: 39).  

• Subregion 2 cechuje się najsłabiej rozwiniętą siecią podmiotów reintegracyjnych, ale 
stosunkowo dobrze rozwiniętym sektorem pozarządowym, chociaż – podobnie jak w 
przypadku  subregionu 1 – większość organizacji skupiona jest w największym mieście i wokół 
niego tj. w Toruniu i powiecie toruńskim. 

• Jeśli chodzi o liczbę PES o charakterze reintegracyjnym to na poziomie każdego z powiatów 
funkcjonuje 1-2 podmioty. Wyjątek stanowi Toruń, gdzie działa 5 takich podmiotów (dla 
porównania w Bydgoszczy działa 10). Większość podmiotów reintegracyjnych w tym 
subregionie (ponad 60%) stanowią WTZ. 

Tabela 9. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (stan na koniec 2019 r.) i organizacje 

pozarządowe (stan na koniec 2018) w subregionie 2 

Powiat WTZ ZAZ CIS KIS suma NGO odsetek 

NGO w 

regionie 

Powiat aleksandrowski 2       2 161 2,36% 

Powiat chełmiński 1 1     2 173 2,54% 

Powiat lipnowski  1       1 213 3,13% 

Powiat m. Toruń  3   1 1 5 1101 17,10% 

Powiat toruński       1 1 303 4,45% 

SUBREGION 2 7 1 1 2 11 1951 29,58% 

Źródło:  na podstawie Sprawozdania z realizacji K-PPRES za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz 

Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, Stowarzyszenie Kujawsko 

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 

• Subregion 2 charakteryzuje się najwyższym poziomem powierzania zadań NGO. Łącznie 
samorządy z tego subregionu powierzają NGO 1,2% budżetu. Na tle całego subregionu 2, a 
nawet całego województwa, wyróżniają się JST z powiatu chełmińskiego, które powierzają 
NGO 2,4% swoich budżetów. Wysokim poziomem powierzania realizacji zadań publicznych 
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NGO cechuje się także Toruń (1,8% budżetu). Ale w subregionie 2 są też powiaty  należące do 
grupy, która powierza NGO najmniej w całym województwie. Są to powiaty: toruński i 
lipnowski. 

• Subregion 2 cechuje się także wysokim poziomem wydatków na usługi społeczne (25% 
budżetu JST). Przy czym obserwować możemy pod tym względem silne zróżnicowania między 
powiatami. Samorządy powiatu lipnowskiego przeznaczają na usługi społeczne najmniej w 
całym subregionie (18,4%) i – obok samorządów z powiatów grudziądzkiego, rypińskiego i  
brodnickiego – przeznaczają na usługi społeczne najmniej w całym województwie. 

Tabela 10. Poziom wydatków JST na usługi społeczne i powierzanie zadań organizacjom pozarządowym w 

subregionie 2 

Powiat budżet JST wydatki na 

usługi spo-

łeczne 

wydatki na 

zadania 

publiczne 

udział wy-

datków na 

usługi spo-

łeczne w 

budżecie JST 

udział wy-

datków na 

zadania 

publiczne w 

budżecie JST 

udział wy-

datków na 

zadania  

publiczne w 

wydatkach 

na usługi 

społeczne  

Powiat aleksan-

drowski 

347 748 828 84 746 806 1 388 767 24,4 0,4 1,6 

Powiat chełmiń-

ski 

316 973 884 66 975 828 7 485 259 21,1 2,4 11,2 

Powiat lipnowski  419 827 557 77 359 868 1 376 891 18,4 0,3 1,8 

Powiat m. Toruń  1 390 498 511 408 816 858 25 029 516 29,4 1,8 6,1 

Powiat toruński 689 777 525 153 899 585 1 621 977 22,3 0,2 1,1 

subregion 2 3 164 826 304 791 798 945 36 902 409 25,02 1,2 4,7 

Źródło: na podstawie sprawozdań RB-28s 

• Sytuacja w subregionach 3 i 4  jest przeciętnie gorsza niż subregionów 1 i 2. Jednocześnie 
subregiony te (a zwłaszcza subregion 4) cechują się mniejszym wewnętrznym 
zróżnicowaniem poziomu wykluczenia społecznego. (Dyspersja, 2020: 39). 

• Na terenie subregionu 3 zlokalizowane są powiaty rypiński i grudziądzki, które charakteryzują 
się najwyższymi – tuż za powiatem lipnowskim – wskaźnikami udziału wśród mieszkańców 
osób korzystających z pomocy społecznej (odpowiednio: 16,3% i 11,4%)31.  Zarazem 
największe miasto tego subregionu, Grudziądz, ustępuje pozostałym miastom na prawach 
powiatu z województwa kujawsko-pomorskiego pod względem wskaźników rozwoju 
gospodarczego.  

• Dodatkowo spośród pięciu powiatów najgorzej skomunikowanych z miastami centralnymi – 
Bydgoszczą i Toruniem – aż trzy (brodnicki, grudziądzki i rypiński) znajdują się w subregionie 
3. Jest to czynnik negatywnie wpływający na dostęp do rynku pracy, a także mogący wpływać 

 
31 Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2019 rok. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Toruniu, 2020 
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na skłonność do migracji do dużych ośrodków miejskich, co sprawia że realnie w tych 
powiatach wzrasta odsetek osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. (Dyspersja, 2020: 
40)  

• Pod względem liczby podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym 
subregion 3 zajmuje drugie miejsce wśród pozostałych subregionów, jednak liczba tych 
podmiotów jest znacząco mniejsza niż w subregionie 1. Ponad połowę wszystkich PES o 
charakterze reintegracyjnym stanowią WTZ. 

• Jednocześnie subregion 3 charakteryzuje się najmniejszą spośród wszystkich subregionów 
liczbą NGO. Wśród 5 powiatów w kujawsko-pomorskim z najmniejszą liczbą organizacji 
pozarządowych (odsetek NGO w regionie poniżej 2%) aż 3 są na obszarze subregionu 3 
(rypiński, grudziądzki i wąbrzeski).  Co ciekawe największa liczba organizacji pozarządowych 
nie jest ulokowana w Grudziądzu, ale w powiatach świeckim i brodnickim. 

Tabela 11. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (stan na koniec 2019 r.) i organiza-

cje pozarządowe (stan na koniec 2018) w subregionie 3 

Powiat WTZ ZAZ CIS KIS suma NGO odsetek 

NGO w 

regionie 

Powiat brodnicki 1 1     2 245 3,60% 

Powiat golubsko-dobrzyński 1     2 3 164 2,41% 

Powiat grudziądzki 2   1 1 4 107 1,57% 

Powiat m. Grudziądz 1     2 3 184 2,70% 

Powiat rypiński 1       1 101 1,48% 

Powiat świecki  2       2 250 3,67% 

Powiat wąbrzeski  1 1     2 133 1,95% 

SUBREGION 3 9 2 1 5 17 1184 17,38% 

Źródło:  na podstawie Sprawozdania z realizacji K-PPRES za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz 

Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, Stowarzyszenie Kujawsko 

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 

• Jednocześnie biorąc pod uwagę najmniejszą liczebność organizacji pozarządowych 
subregionie 3, uwagę zwraca stosunkowo wysoki – na tle innych subregionów – poziom 
powierzania zadań organizacjom pozarządowym, wynoszący 1% budżetów JST z terenu 
subregionu 3. Może być to efekt działań ROPS i OWES z subregionu 3, gdyż badania wskazują, 
że  prawie 90% JST z tego subregionu korzysta z informacji od OWES.  Najmniej w całym 
województwie powierzają organizacjom pozarządowym samorządy z terenu powiatu 
rypińskiego. 

Tabela 12. Poziom wydatków JST na usługi społeczne i powierzanie zadań organizacjom pozarządowym w 

subregionie 3 
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Powiat budżet JST wydatki na 

usługi społecz-

ne 

wydatki na 

zadania 

publiczne 

udział wy-

datków na 

usługi spo-

łeczne w 

budżecie JST 

udział wy-

datków na 

zadania pu-

bliczne w 

budżecie JST 

udział wydat-

ków na zada-

nia  publiczne 

w wydatkach 

na usługi spo-

łeczne  

Powiat brodnicki 480 792 756 91 276 902 2 546 366 19,0 0,5 2,8 

Powiat golubsko-

dobrzyński 

299 031 653 66 572 225 1 958 366 22,3 0,7 2,9 

Powiat grudziądzki 280 451 615 49 423 785 2 195 807 17,6 0,8 4,4 

Powiat m. Gru-

dziądz 

633 024 620 178 451 068 12 590 600 28,2 2,0 7,1 

Powiat rypiński 280 000 605 52 013 385 355 520 18,6 0,1 0,7 

Powiat świecki  689 691 101 155 864 334 3 630 641 22,6 0,5 2,3 

Powiat wąbrzeski  243 933 921 55 465 083 5 116 770 22,7 2,1 9,2 

SUBREGION 3 2 906 926 271 649 066 781 28 394 069 22,3 1,0 4,4 

Źródło: na podstawie sprawozdań RB-28s 

• W subregionie 4 zlokalizowane są dwa powiaty o najwyższych wskaźnikach bezrobocia 
rejestrowanego:  powiat radziejowski (16,4%, powiat z najwyższą stopą bezrobocia) i 
włocławski (14,2%, trzecie miejsce wśród powiatów z najwyższą stopą bezrobocia). 
Dodatkowo powiaty te charakteryzują się wysokim udziałem w społeczności klientów 
pomocy społecznej (odpowiednio: 9,8% i 9,6%). Powiat radziejowski wyróżnia się ponadto 
słabym skomunikowaniem, ale także najwyższym w województwie – nie licząc tzw. 
„powiatów ziemskich”, sąsiadujących z miastami na prawach powiatu – odsetkiem osób 
mieszkających na terenach wiejskich. 

• Pod względem liczby PES reintegracyjnych subregion, plasuje się na 3 pozycji w subregionie. 
Prawie połowę tych podmiotów stanowią WTZ. Uwagę zwraca powiat włocławski, gdzie nie 
funkcjonuje ani jeden podmiot o charakterze reintegracyjnym. 

• W subregionie 4 działa 22% organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-
pomorskiego, co plasuje subregion na trzeciej pozycji. Wśród 5 powiatów w kujawsko-
pomorskim z najmniejszą liczbą organizacji pozarządowych (odsetek NGO w regionie poniżej 
2%) dwa są na obszarze subregionu 4 (radziejowski i mogileński). 

Tabela 13. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (stan na koniec 2019 r.) i organiza-

cje pozarządowe (stan na koniec 2018) w subregionie 4 

Powiat WTZ ZAZ CIS KIS suma NGO odsetek NGO 

w regionie 
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Powiat inowrocławski   1   1 2 4 431 6,33% 

Powiat mogileński 1 1     2 130 1,91% 

Powiat radziejowski 1 1     2 114 1,67% 

Powiat m. Włocławek 2 1   1 4 340 4,99% 

Powiat włocławski           250 3,67% 

Powiat żniński 1     1 2 257 3,77% 

SUBREGION 4  6 3 1 4 14 1522 22,34% 

Źródło:  na podstawie Sprawozdania z realizacji K-PPRES za 2019 rok, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz 

Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, Stowarzyszenie Kujawsko 

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 

• Samorządy z subregionu 4 powierzają organizacjom pozarządowym najmniejszą część 
swojego budżetu tj. łącznie wszystkie samorządy 0,7%. Na tle samorządów z tego subregionu 
najlepiej wypada Włocławek, który powierza 1,6% swojego budżetu.  

Tabela 14. Poziom wydatków JST na usługi społeczne i powierzanie zadań organizacjom pozarządowym w 

subregionie 4 

Powiat budżet JST wydatki na 

usługi spo-

łeczne 

wydatki na 

zadania 

publiczne 

udział wy-

datków na 

usługi spo-

łeczne w 

budżecie JST 

udział wy-

datków na 

zadania 

publiczne w 

budżecie 

JST 

udział wy-

datków na 

zadania  

publiczne w 

wydatkach 

na usługi 

społeczne  

Powiat inowro-

cławski   

976 477 006 244 565 114 4 210 963 25,0 0,4 1,7 

Powiat mogi-

leński 

302 556 301 87 218 369 1 058 134 28,8 0,3 1,2 

Powiat radzie-

jowski 

260 857 920 61 237 422 635 385 23,5 0,2 1,0 

Powiat m. Wło-

cławek 

735 853 346 162 020 079 12 064 924 22,0 1,6 7,4 

Powiat wło-

cławski 

546 776 522 119 717 623 2 728 959 21,9 0,5 2,3 

Powiat żniński 454 633 866 123 911 728 3 134 064 27,3 0,7 2,5 

SUBREGION 4  3 277 154 960 798 670 337 23 832 429 24,4 0,7 3,0 

Źródło: na podstawie sprawozdań RB-28s 
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• W okresie ostatnich lat w województwie kujawsko-pomorskim zmniejszył się udział w 
populacji osób korzystających z pomocy społecznej (z 12% w 2013 do 6,9% w 2019 r., a w 
2015 r. – który można uznać za punkt odniesienia do planowania pierwszych projektów 
OWES –  wskaźnik ten był na poziomie 10%). Sytuacja na rynku pracy w województwie 
kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całej Polsce, znacząco się poprawiła. Przejawiało się to 
spadkiem poziomu bezrobocia w województwie (stopa bezrobocia rejestrowanego 
zmniejszyła się w tym czasie z 12,4% w 2013 r. do 7,8% w 2019 r., w  2015 r. wynosiła 13,3%), 
przy czym województwo  kujawsko-pomorskie pozostaje w grupie województw z najwyższą 
stopą bezrobocia (4 miejsce). Bezrobocie było najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy 
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. W 2019 r. z skorzystało z niej z powodu 
bezrobocia ponad 74 tys. osób.  

• W związku z poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej, OWES, ale także inne podmioty  
odczuły spadek zainteresowania ze strony osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
udziałem w reintegracji społecznej i zawodowej. 

• Trudności z rekrutacją, ale także rywalizowanie o uczestników między różnego rodzaju 
podmiotami może wynikać z braku wystarczającej współpracy między OWES a innymi 
podmiotami. Z poziomu regionu widoczny był deficyt współpracy pomiędzy OWES a LGD, 
zwłaszcza w pierwszych latach wdrażania RPO WK-P 2014-2020, a także współpracy 
pomiędzy OWES a PUP. Również przedstawiciele niektórych OWES przyznają, że takiej 
współpracy brakuje. (Dyspersja, 2020: 52) 

• Odbiorcy usług OWES wysoko oceniają otrzymywane wsparcie, przy czym ocena ta jest 
najwyższa wśród przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie udzielone przez OWES uzyskało 
średnie oceny (na skali od 1 „w ogóle nieprzydatne” do 5 „bardzo przydatne”) 4,6 wśród 
przedsiębiorstw społecznych; 4,4 wśród podmiotów, które założyły przedsiębiorstwa 
społeczne oraz 4,1 wśród innych podmiotów z otoczenia przedsiębiorstw społecznych. 
(Dyspersja, 2020: 11) 

4.3. Działania OWES a miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

• Do końca września 2019 r. OWES udzieliły wsparcia 917 osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Tym samym znacząco przekroczono pierwotne założenia, gdyż 
planowano objąć wsparciem 487 osób, a więc prawie dwukrotnie mniej.32  Jednocześnie 
OWES objęły wsparciem łącznie ponad 12,2 tys. osób.33 Oznacza to że udział osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogólnej liczbie wspartych osób był na poziomie 
7,5%. 

• Zaledwie połowa indywidualnych uczestników projektów – przystępując do udziału w nich 
– miała oczekiwania związane z podjęciem zatrudnienia. Najbardziej powszechnymi 
oczekiwaniami było podniesienie pewności siebie oraz kwalifikacji zawodowych – oczekiwało 
tego, odpowiednio, 75% i 70%. W przybliżeniu co drugi miał nadzieję, że efektem udziału w 
projekcie będzie poprawa sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (49%) lub relacji z 
bliskimi (47%). OWES okazały się najbardziej skuteczne we wzmacnianiu pewności siebie i 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. (Dyspersja, 2020: 54) 

• Dzięki udziałowi we wsparciu OWES pracę podjęła blisko połowa spośród osób, które tego 
oczekiwały: 30% pracę dofinansowaną w ramach projektu a 16% pracę, w której podjęciu 
projekt dopomógł im w inny sposób (bez dofinansowania). Wśród osób, które nie oczekiwały, 

 
32 Dane ROPS Toruń, wg stanu na 30.09.2019 r. 
33 Sprawozdanie z Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2019 rok. 
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że projekt pomoże im w podjęciu pracy, uzyskanie zatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie 
zdarzało się sporadycznie – w 5 % przypadków. (Dyspersja, 2020: 53) 

• OWES w województwie kujawsko-pomorskim utworzyły łącznie 478 miejsc pracy,  co 
oznacza osiągniecie wskaźnika na poziomie o 14% wyższym niż założono. Najwięcej miejsc 
pracy powstało w subregionie 1 i 4 (odpowiednio: 133 i 140). Jednocześnie w tych dwóch 
subregionach liczba utworzonych miejsc pracy przekroczyła zakładane wartości docelowe, 
przy czym w subregionie 1 w sposób znaczny (o 43% planowanej wartości docelowej). W 
pozostałych subregionach liczba miejsc pracy odpowiadała założonym wartościom 
docelowym lub nieznacznie je przekroczyła. 

• Jednak w przeliczeniu na pełne etaty liczba dotychczas utworzonych miejsc pracy nie jest aż 
tak imponująca i wynosi 93 pełne etaty, przy zakładanych 89 (wydaje się, że wartość 
docelowa wskaźnika została zaplanowana na zbyt niskim poziomie). Wskaźnik ten został 
znacznie przekroczony w subregionie 4 (gdzie osiągnięto 171% zakładanej wartości 
docelowej), natomiast w subregionie 3 był o prawie 60% niższy od zakładanego poziomu. 
Może to świadczyć o występowaniu zjawiska zatrudniania osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym na mniej niż ¼ etatu. Dotyczy to w szczególności subregionu 3, 
ale także w subregionu 1 i 2 (mimo że osiągnięto w nich lub nawet przekroczono 
zaplanowane wartości docelowe)  

• Sytuacja zawodowa osób, które zostały zatrudnione w przedsiębiorstwach społecznych jest 
satysfakcjonująca. Blisko połowa ankietowanych, którzy dzięki wsparciu OWES podjęli 
pracę w przedsiębiorstwie społecznym w dalszym ciągu tam pracowała. 25% było 
zatrudnionych już w innym miejscu. Podobnie liczna grupa nie pracowała, przy czym 
niekontynuowanie zatrudnienia wynikało najczęściej z decyzji pracowników. (Dyspersja, 
2020: 6) 

• 72% miejsc pracy utworzonych przez OWES w województwie kujawsko-pomorskim istnieje 
co najmniej przez 30 miesięcy. Świadczy to o dużej trwałości miejsc pracy tworzonych przez 
OWES. Epidemia COVID-19 może jednak doprowadzić do likwidacji części przedsiębiorstw 
społecznych lub do likwidacji części miejsc pracy. (Dyspersja, 2020: 6) 

• Spośród grup defaworyzowanych najbardziej powszechne jest zatrudnianie w 
przedsiębiorstwach społecznych osób długotrwale bezrobotnych (takie osoby zatrudnia 
blisko 70% przedsiębiorstw społecznych). Na drugim miejscu znajdują się osoby z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zatrudnia je 37% przedsiębiorstw 
społecznych). Natomiast przedsiębiorstwa społeczne tylko w ograniczonym zakresie 
zatrudniają i są w stanie zatrudniać w przyszłości osoby z grup najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnością intelektualną, ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz bezdomne, a także uzależnione i opuszczające zakłady karne. 
(Dyspersja, 2020: 7) 

• Blisko trzy czwarte indywidualnych klientów OWES nigdy nie korzystało z zasiłków z 
pomocy społecznej. Grupa docelowa OWES nie jest ograniczona do klientów pomocy 
społecznej, jednak ich niewielki udział wśród indywidualnych odbiorców wsparcia może 
wynikać z kierowania go częściowo do osób, które nie są defaworyzowane ani w poważnym 
stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. (Dyspersja, 2020: 56)  

• Obraz funkcjonowania osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych jest 
pozytywny. Zaledwie 9% z nich miało trudności w wykonywaniu zadań lub we współpracy z 
innymi osobami zatrudnionymi w danym przedsiębiorstwie. (Dyspersja, 2020: 6) Może to 
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świadczyć o dobrym ich przygotowaniu do zatrudnienia i realizacji zadań w przedsiębiorstwie 
społecznym.   

4.4. Działania ROPS i OWES na rzecz wsparcia przedsiębiorstw społecznych  

• OWES wsparły 447 podmiotów ekonomii społecznej (ale nie wiadomo jaka jest w tej grupie 
liczba przedsiębiorstw społecznych)34, gdyż ani wskaźniki Kujawsko-Pomorskiego 
Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej ani Regionalnego Programu 
Operacyjnego nie zawierają wskaźników odnoszących się to wsparcia przedsiębiorstw 
społecznych, ale do wsparcia PES. 

• Powstało 119 nowych podmiotów ekonomii społecznej.35 Również nie wiadomo, ile jest w 
tej grupie przedsiębiorstw społecznych. Biorąc jednak pod uwagę stabilności sieci PES 
reintegracyjnych, należy przypuszczać, że większość to PS 

• Na etapie tworzenia przedsiębiorstw społecznych najlepiej zaspakajane były potrzeby 
związane z opracowaniem biznesplanu, doradztwem biznesowym oraz otrzymaniem 
funduszy na utworzenie PS i pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania PS (wsparcie 
pomostowe). Natomiast nieotrzymanie wsparcia (żadnego lub wystarczającego) było 
stosunkowo najczęstsze w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami lub 
kontrahentami (30%), aktywizacji zawodowej lub integracji społecznej przyszłych 
pracowników (28%) oraz podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania (26%). 
(Dyspersja, 2020: 88) 

• Na etapie rozwoju przedsiębiorstw społecznych najlepiej zaspakajane były potrzeby związane 
z otrzymaniem funduszy na utworzenie miejsca pracy i pokrycie podstawowych kosztów 
funkcjonowania PS, chociaż poziom zaspokojenia tych ostatnich był znaczącą niższy niż na 
etapie tworzenia PS (69% w porównaniu z 85% w fazie tworzenia). Poziom zaspokojenia 
potrzeb okazał się niższy także w innych obszarach, w szczególności dotyczy to wzmacniania 
kompetencji w zakresie zarządzania (47% w fazie rozwoju i 61% w fazie tworzenia) oraz 
wsparcia w nawiązywaniu kontaktów z podmiotami prowadzącymi reintegrację (54% w fazie 
rozwoju i 65% w fazie tworzenia). Co ciekawe aż 27% PS oceniło, że nie potrzebuje wsparcia 
w zakresie aktywizacji i integracji społecznej pracowników, przy czym na etapie tworzenia 
przedsiębiorstwa społecznego brak takiej potrzeby deklarowało 15% przedsiębiorstw 
społecznych. Może to świadczyć o tym, że PS nie zatrudniają osób z grup najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (Dyspersja, 2020: 88), ale może też oznaczać, że na 
tle wielu innych wyzwań pojawiających się na etapie rozwoju PS te związane z reintegracją 
pracowników nie są priorytetowe. Największy odsetek PS deklaruje nieotrzymanie wsparcia 
(żadnego lub niewystarczającego) w zakresie wzmacniania kompetencji zarządczych (27%). 

• Zarówno wsparcie udzielane przez OWES, jak i udzielane przez ROPS, zostało przez 
przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych ocenione wysoko – średnia ocen wyniosła 4,6 w 
przypadku OWES oraz 4,2 w przypadku ROPS (na skali od 1 „w ogóle nieprzydatne” do 5 
„bardzo przydatne”). Spośród różnorodnych form przekazywania wiedzy przez OWES lub 
przez ROPS, przedsiębiorstwa społeczne najwyżej oceniają konsultacje dla osób 
zarządzających oraz wizyty studyjne 

 
34 Dane ROPS Toruń, wg stanu na 30.09.2019. 
35 Sprawozdanie z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2019 rok. ROPS 
Toruń. 
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4.5. Oferta ROPS i OWES dla JST  

• Wg danych GUS z 2017 r. blisko 40% samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego 
deklarowało współpracę z OWES. Najczęściej współpraca ta dotyczyła wymiany informacji o 
kierunkach działalności (ponad 30%) oraz udziału JST w szkoleniach i spotkaniach 
organizowanych przez OWES (ponad 25%). Samorządy oceniają tę współpracę bardzo dobrze 
(15,5%) lub raczej dobrze (23,2%). W kujawsko-pomorskim współpraca z OWES jest oceniana 
przez samorządy lepiej niż średnio w Polsce (odpowiednio: 12,6% i 15,3%).36  

• Inne badania wskazują, że najczęściej JST korzystały ze wsparcia OWES w zakresie  
promowania ekonomii społecznej. OWES miały także duży udział we wsparciu JST przy 
zakładaniu PES oraz przy zastosowaniu zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzuli 
preferującej PES. (Dyspersja, 2020: 45) 

• Dużym zasięgiem działań informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, skierowanych 
do JST wyróżniają się ROPS oraz OWES z subregionu 3. Prawie dziewięć na dziesięć (86%) JST 
z obszaru działania ROPS i taki sam odsetek JST z subregionu 3 potwierdziło korzystanie z 
informacji przekazanych przez te instytucje. Najmniejszy odsetek JST korzystał z informacji od 
OWES w subregionie obsługiwanym przez Fundację Ekspert Kujawy oraz Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy (subregion 4). (Dyspersja, 2020: 48) 

• Jednocześnie samo przybliżanie idei ekonomii społecznej przedstawicielom gmin oraz innych 
lokalnych instytucji nie wystarczy, żeby zapoczątkować lub wzmocnić jej funkcjonowanie. 
Skuteczniejsze okazują się działania oparte na dogłębnym rozpoznaniu potrzeb i potencjału 
poszczególnych gmin. W pracy animacyjnej można upatrywać szansę tworzenia 
przedsiębiorstw społecznych motywowanego względami innymi  niż perspektywa uzyskania 
dotacji z OWES. (Dyspersja, 2020: 48) 

4.6. JST jako element otoczenia sektora ekonomii społecznej 

• Blisko 60% przedstawicieli gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego uznało 
rozwój ekonomii społecznej za ważny. Przekonanie o ważności ekonomii społecznej było 
nieco bardziej powszechne wśród gmin z subregionu 2, niż wśród gmin z pozostałych 
subregionów. (Dyspersja, 2020: 44) 

• 80% gmin i powiatów (132 samorządy) uwzględniło ekonomię społeczną w dokumentach 
strategicznych. To więcej niż zakładano (100 samorządów).37 Niemniej wskaźnik ten 
niekoniecznie przekłada się na faktycznie prowadzone w gminach działania na rzecz 
rozwoju tego sektora. (Dyspersja, 2020: 44) 

• Tworzenie lokalnych dokumentów określających koncepcję rozwoju ekonomii społecznej to 
zjawisko marginalne. Wystąpiło w co dziesiątej zbadanej gminie (tj. w 12 spośród 138 JST 
objętych badaniem). (Dyspersja, 2020: 45) 

• W 2017 r. odrębne komórki ds. współpracy z PES funkcjonowały w 4% JST. Analogiczne 
komórki ds. współpracy z NGO działają w 18% JST.38 

• W 2017 r. 80% samorządów lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim stosowało do 
realizacji zadań publicznych tryby wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, a blisko 30% przekazało środki podmiotom ekonomii społecznej na 

 
36 Działalność JST związana z rozwojem ES i realizacja budżetów obywatelskich w 2017. Główny Urząd 
Statystyczny, 2018 
37 Sprawozdanie z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2019 rok. 
38 Działalność JST związana z rozwojem ES i realizacja budżetów obywatelskich w 2017,  GUS,  2018 
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podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.39 Niestety dane te obrazują sytuację sprzed 3 lat, 
a badanie GUS było pierwszym tak kompleksowym dotyczącym działalności JST związanej z 
rozwojem ekonomii społecznej i nie można w związku z tym obserwować trendów. 

• W tym samym roku 43% samorządów z kujawsko-pomorskiego zgłosiło trudności związane z 
zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych. Jako główną 
trudność samorządy wskazywały brak zainteresowania NGO udziałem w ogłaszanych 
konkursach/postępowaniach (blisko 24%), ale też brak wiedzy o organizacjach 
pozarządowych działających w poszczególnych obszarach (blisko 10%). Więcej samorządów 
niż średnio w kraju, wskazywało, że realizuje zadania wyłącznie przez podległe podmioty 
(11% vs. 8,7%). Samorządowcy z kujawsko-pomorskiego rzadziej niż przeciętnie w kraju 
wskazywali, że barierą w powierzaniu zadań organizacjom pozarządowym jest brak ich 
wiedzy o trybach i procedurach współpracy z NGO. Rzadziej też mówili, że problemem jest 
niska wiarygodność NGO czy ich niska konkurencyjność. 

Wykres … Trudności JST związane ze zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizacje 

zadań publicznych w 2017 r. 

 

Źródło: na podstawie danych GUS  

• Analiza sprawozdań finansowych samorządów wskazuje, że w całym województwie 
kujawsko-pomorskim w 2019 roku na powierzanie wykonania zadań publicznych 
przeznaczono kwotę blisko 134 mln zł. Stanowi to zaledwie 0,9% budżetu wszystkich JST z 
terenu województwa, przy średniej dla Polski na poziomie 1% i przy regionach wiodących na 
poziomie 1,3% (dolnośląskie) oraz 1,2% (małopolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). 

• Pod względem poziomu powierzania zadań publicznych pozytywnie wyróżniają się 
samorządy na terenie powiatów: chełmińskiego (2,4%),  wąbrzeskiego (2,1%) oraz miasta 
Grudziądz (2%), a także miasta: Toruń (1,8%), Włocławek (1,6%) i Bydgoszcz (1,2%). 

 
39 Tamże 
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Najmniejszy odsetek swojego budżetu organizacjom pozarządowym powierzają samorządy ta 
terenie powiatów: rypińskiego (0,1%), radziejowskiego i toruńskiego (po 0,2%) oraz 
lipnowskiego, mogileńskiego i tucholskiego (po 0,3%). 

• Najczęstszym sposobem wzmacniania ekonomii społecznej przez JST było promowanie PES 
– takie działania podejmowały 43% gmin.  30% gmin kupowało od podmiotów ekonomii 
społecznej produkty lub usługi, ale z wykorzystaniem prawa zamówień publicznych i klauzuli 
preferującej PES robiło to już znacznie mniej gmin– 14%.  28% gmin powierzyło podmiotom 
ekonomii społecznej wykonanie zadań publicznych, 27% udostępniło PES lokal na 
preferencyjnych zasadach, 22% dotowało PES. Najmniej – 10%  gmin – wzmacniało 
ekonomię społeczną poprzez zakładanie PES. (Dyspersja, 2020: 45) 

• W 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 11 lokalnych zespołów 
ds. ekonomii społecznej.  

• W 20 samorządach  funkcjonowały partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Partnerstwa 
powstawały najczęściej w związku z powołaniem i/lub utworzeniem spółdzielni socjalnych, 
realizacją projektu, a także na rzecz rozwoju lokalnego – Lokalne Grupy Działania. 

 

Kluczowe wnioski: 

Zróżnicowanie wewnątrzregionalne – skala problemów społecznych 

• Analiza wskazuje na bardzo duże zróżnicowania między powiatami, zarówno pod względem 
sytuacji społeczno-gospodarczej (poziom bezrobocia, korzystanie z pomocy społecznej), ale 
tez pod względem rozwoju sektora ekonomii społecznej  (organizacji pozarządowych, 
podmiotów reintegracyjnych, przedsiębiorstw społecznych).  

• Zróżnicowania te możemy obserwować także między subregionami (stosunkowo najlepsza 
sytuacja zarówno społeczno-gospodarcza, jak również rozwoju sektora es jest na obszarze 
subregionu 1) a także wewnątrz subregionów (najbardziej zróżnicowany wewnętrznie jest 
subregion 2).  

• Jednocześnie przeciętnie gorsza sytuacja jest w subregionach 3 i 4, chociaż są one mniej 
wewnętrznie zróżnicowane. W tych subregionach ulokowane są cztery z pięciu najbardziej 
problemowych pod względem skali wykluczenia społecznego i bezrobocia powiatów: w 
subregionie 3 - powiaty rypiński i grudziądzki, w subregion 4 - powiaty radziejowski, 
włocławski. Piątym problemowym powiatem jest powiat lipnowski ulokowany w subregionie 
2.   

Zróżnicowania wewnątrzregionalne – poziom rozwoju ekonomii społecznej i otwartość JST na 

sektor es 

• Sieć podmiotów reintegracyjnych jest najsłabiej rozwinięta w subregionie 2, a stosunkowo 
najlepiej w subregionie 1. Jednak w każdym subregionie jest co najmniej 1 CIS i od 1 do 3 
ZAZ. W każdym dominującą formą PES reintegracyjnego są WTZ.  

• Sektor pozarządowy najlepiej rozwinięty w subregionie 1 (ponad 30% organizacji z całego 
województwa), a najsłabiej – w subregionie 3 (17% organizacji z terenu województwa). 

• Jednocześnie pod względem skali powierzania zadań organizacjom pozarządowym 
stosunkowo najlepsze wyniki odnotowuje subregion 2 i 3, a najsłabsze – subregion 4. Można 
więc przypuszczać, że poziom powierzania zadań nie jest bezpośrednio skorelowany z liczbą 
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organizacji pozarządowych działających na danym terenie, ale decydująca jest tu otwartość 
samorządów na ten sposób finansowania i realizacji zadań publicznych. Ciekawy jest 
przypadek subregionu 3, gdzie sektor NGO jest najmniej liczebny, ale jednocześnie poziom 
powierzania zadań na tle innych subregionów stosunkowo wysoki. 

• Poziom powierzania zadań organizacjom pozarządowym w województwie kujawsko-
pomorskim jest nieco niższy niż średnia krajowa i wynosi 0,9% budżetów JST z terenu 
województwa, przy średniej dla Polski na poziomie 1%. Należy przy tym mieć na uwadze 
znaczące różnice między samorządami województwa kujawsko-pomorskiego w poziomie 
zlecania zadań: od łącznie 0,1% w samorządach powiatu rypińskiego do 2,4% w samorządach 
powiatu chełmińskiego.   

• Na ternie województwa funkcjonują zespoły ds. ekonomii społecznej  oraz partnerstwa 
lokalne z udziałem PES, jednak niewiele wiadomo – na poziomie regionu – o skali i zakresie 
ich działania oraz roli dla rozwoju ekonomii społecznej  

Miejsca pracy i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2020 roku nie zakładał 
wskaźników dotyczących miejsc pracy. Podczas gdy wymagania Regionalnego Programu 
Operacyjnego były skoncentrowane właśnie na miejscach pracy. 

• OWES utworzyły więcej miejsc pracy niż pierwotnie zakładano, chociaż istnieją pod tym 
względem różnice między subregionami. Dodatkowo miejsca te cechują się wysoką 
trwałością, a pracownicy przedsiębiorstw społecznych utworzonych przez OWES nie mają 
większych trudności w realizacji zadań i relacjach ze współpracownikami, co także świadczy o 
dobrym ich przygotowaniu do zatrudnienia. Warto jednak głębiej przyjrzeć się temu, jaki jest   
wymiar zatrudnienia tych osób, gdyż w trakcie analizy danych pojawiła się teza o tworzeniu 
miejsc pracy  na niewielki wymiar czasu pracy (1/4 etatu i mniej). 

• Za niepokojące można uznać stosunkowo niewielką liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wśród wszystkich osób obejmowanych wsparciem OWES.  

Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych 

• Kujawsko Pomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2020 nie zawierał wskaźników 
dotyczących przedsiębiorstw społecznych, ale szerszej kategorii, czyli PES. Odbiorcy usług 
OWES wysoko oceniają otrzymywane od nich wsparcie, przy czym ocena ta jest najwyższa 
wśród przedsiębiorstw społecznych. 

• Poziom zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw społecznych na etapie ich tworzenia jest 
wyższy niż na etapie dalszej działalności PS. OWES zaspakajają głównie potrzeby 
bezpośrednio związane z przyznaniem dotacji na miejsce pracy i wsparcia pomostowego. 
Generalnie słabiej (w przypadku nowotworzonych jak i istniejących PS) zaspakajane są 
potrzeby związane poprawą kompetencji w zakresie zarządzania oraz nawiązywania 
kontaktów z potencjalnymi klientami i kontrahentami. Potrzeby związane ze wsparciem o 
charakterze reintegracyjnym dla pracowników częściej deklarują PS na etapie ich tworzenia, 
a potrzeby w tym zakresie są na tym etapie słabiej zaspakajane.  

 

 


