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Gorąco polecam Państwu Poradnik dla Organizacji Pozarządowych prezento-
wany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jego praktyczna użyteczność 
polega na tym, że oparty jest na praktycznych, empirycznych doświadczeniach 
organizacji. Daje pełny obraz zagadnień, na które należy zwrócić uwagę w 
procesie przygotowania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, kładąc 
przy tym mocny nacisk na biznesową, przedsiębiorczą stronę przedsięwzięć. 
Niewątpliwą siłą publikacji jest również jej realizm, który pozwala na rozsądne roz-
ważenie korzyści i kosztów, „za” i „przeciw” podjęcia określonej działalności za-
miast bezrefleksyjnego podążania za „modą na przedsiębiorczość społeczną”.  

Joanna Brzozowska
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Ekonomia społeczna jest wciąż nowym tematem w Polsce, w niewielkim stop-
niu znanym organizacjom społecznym. Prezentacja efektów projektu „Gospo-
darka społeczna na Bursztynowym Szlaku” w formie poradnika dla organizacji 
społecznych jest użytecznym narzędziem promocji modelu ekonomii społecz-
nej. Analiza pierwszych konkretnych przypadków przedsiębiorstw społecznych 
na obszarze Polski, to skarbnica wiedzy dla każdej organizacji zainteresowanej 
realizacją zasad zrównoważonego rozwoju poprzez firmę społeczną. Poradnik 
może stanowić wzór do budowania przedsiębiorczości społecznej w innych re-
gionach Polski, ponieważ informuje nie tylko o sukcesach, ale także o trudno-
ściach w zakładaniu i prowadzeniu firmy społecznej. 
Idea „z zyskiem nie tylko dla zysku” przyświecająca firmom społecznym to droga 
do możliwości realnego wpływania organizacji społecznych na rozwój gospo-
darczy wielu regionów Polski. Wierzę, że ten poradnik pomoże wielu organiza-
cjom zrozumieć, czym jest ekonomia społeczna i jak ją wykorzystać w rozwoju 
organizacji i regionów.

Mariola Epa, 
Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania

Inspirujący, wyczerpujący, bogaty w przykłady poradnik, swoiste ABC dla lide-
rów i organizacji wchodzących w tematykę przedsiębiorczości społecznej. Przy-
stępnie opisany, bogaty materiał, do którego będę sięgać wiele razy w trakcie 
organizowania podstaw przedsiębiorstwa społecznego, i podejrzewam, jesz-
cze długo po rozpoczęciu przez nie działalności. Dające do myślenia przykła-
dy pomocne na każdym etapie planowania i zarządzania przedsiębiorstwem. 
Lektura, którą będę polecać organizacjom, ponieważ każda znajdzie tu wiele 
wskazówek dotyczących zasad pracy w zespole, cennych nie tylko na niwie 
biznesowej. Szczerze zachęcam do zaprzyjaźnienia się z tą cenną pozycją.

Ewa Rumińska, 
Fundacja „Pierwiosnek”
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Wstęp
Żyjemy w erze globalizacji, której siłą napędową jest gospodarka rynkowa. W Polsce, tak jak i w 
wielu innych krajach świata, gospodarka globalna ma coraz większy wpływ przez prywatyzację 
i urynkowienie kolejnych dziedzin życia społecznego. Oznacza to, że organizacje pozarządowe 
kierujące się pożytkiem publicznym muszą dostosowywać się do mechanizmów rynkowych i 
uwzględniać je w swoich działaniach. Niesie to ze sobą wiele nowych możliwości, ale również 
liczne zagrożenia. 

Dla wielu organizacji pozarządowych idea tzw. gospodarki społecznej – czyli inicjatyw i działań 
wykorzystujących mechanizmy rynkowe do osiągania celów społecznych – oznacza szansę 
zbudowania potencjału organizacyjnego umożliwiającego spożytkowanie nowych możliwości, 
które niesie gospodarka rynkowa, i ochronę przed jej zagrożeniami.

Przystępując do Unii Europejskiej Polska podjęła się propagowania gospodarki społecznej w ra-
mach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Program Inicjatywy Wspólnotowej 
Equal miał na celu m.in. dostosowanie gospodarki społecznej do polskich warunków i potrzeb, 
a w szczególności do realiów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Brak tradycji i ugrun-
towanych wzorców działania gospodarki społecznej w Polsce stanowił, i nadal stanowi, szansę 
dla wypracowania jej nowatorskich form.
Organizacje pozarządowe w Polsce, w porównaniu do swoich odpowiedników w Europie Za-
chodniej, mają stosunkowo krótką historię i dysponują ograniczonym kapitałem społecznym i fi-
nansowym. Funkcjonują w niesprzyjających warunkach prawnych i finansowych (ponieważ nie 
doczekaliśmy się jeszcze stosownych uregulowań), a ich rola w rozwoju społeczno-gospodar-
czym jest wciąż niewystarczająco doceniana. W tej sytuacji gospodarka społeczna jest szansą 
dla rozwoju możliwości i znaczenia organizacji pozarządowych w Polsce. Wprowadzenie jej do 
praktyki codziennej jest jednak sporym wyzwaniem, ponieważ obecnie organizacje pozarzą-
dowe raczej nie wykorzystują mechanizmów rynkowych do prowadzenia swojej działalności. 
Polegają w dużej mierze na środkach publicznych oraz filantropii, czyli na darowiznach, gran-
tach i dotacjach.

V.2.5.Wynagradzanie za pracę i motywowanie .............................................................................. 63
V.2.6. Sytuacje trudne w zarządzaniu pracownikami  ..................................................................... 66
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V.3.3. Narzędzia zarządzania finansami ............................................................................................ 69
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Pomimo braku rodzimych wzorców i doświadczeń w prowadzeniu gospodarki społecznej uwa-
żamy, że świadome wprowadzenie gospodarki rynkowej w rzeczywistość polskich organizacji 
pozarządowych może stać się ważnym elementem kształtującym ich przyszłość i zwiększyć zna-
czenie tzw. trzeciego sektora w kształtowaniu rozwoju społecznego, coraz bardziej uzależnione-
go od globalnej gospodarki rynkowej. 

Niniejszy poradnik nie jest opracowaniem naukowym czy też pracą promującą ideę i zalety 
gospodarki społecznej. Jest to poradnik praktyczny, skierowany przede wszystkim do liderów 
lokalnie działających organizacji pozarządowych, którzy poważnie rozważają utworzenie i pro-
wadzenie firmy społecznej jako elementu budowania potencjału swojej organizacji pozarządo-
wej i zwiększenia jej zdolności do realizacji zadań pożytku publicznego.

Wskazówki i rady zawarte w niniejszym poradniku opierają się na praktycznych doświadcze-
niach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska zdobytych przez wspieranie 5 organizacji pozarzą-
dowych, które zdecydowały się powołać i prowadzić firmy społeczne jako narzędzia aktywizacji 
gospodarki lokalnej w oparciu o włączanie miejscowych społeczności w program poszanowa-
nia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na Szlaku Bursztynowym – Greenways i szlaku 
Zielony Rower Greenways. W przypadku wszystkich 5 organizacji pozarządowych motywacja 
dla ustanowienia i prowadzenia firmy społecznej wiązała się z chęcią zwiększenia potencjału 
i możliwości organizacji w realizacji swojej misji poprzez wykorzystanie mechanizmów gospodar-
ki rynkowej.

Ponad 3-letnie doświadczenie Fundacji we wspieraniu rozwoju firm społecznych, uzyskane dzię-
ki finansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny projektowi „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku”, wykazuje, że założenie firmy społecznej jest przedsięwzięciem trudnym i 
wielce ryzykownym dla organizacji pozarządowej, w szczególności dla takiej, która nie dyspo-
nuje kapitałem czy majątkiem i nie jest silnie osadzona w społeczności lokalnej.

W poradniku zwracamy uwagę nie tylko na atuty i korzyści firmy społecznej, ale również na 
trudności i zagrożenia związane z jej prowadzeniem. Kierujemy go do tych, którzy mając świa-
domość wyzwania jakim jest utworzenie firmy społecznej, chcą podjąć się tego zadania. 

Oddając Państwu do użytku niniejszy poradnik, jesteśmy świadomi jego niedoskonałości. Wyni-
kają one z faktu, że firmy społeczne w Polsce dopiero raczkują i doświadczenia w prowadzeniu 
ich przez organizacje pozarządowe są jeszcze bardzo niewielkie. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że tworzenie uogólnień opartych na współpracy Fundacji z jedynie 5 firmami jest ryzykowne. 
Niemniej uważamy, że doświadczenia zdobyte przez nie na Szlaku Bursztynowym i szlaku Zielony 
Rower będą przydatne i pouczające dla wszystkich decydujących się na powołanie własnej 
firmy społecznej. Fundacja zamierza okresowo uzupełniać i weryfikować wskazówki zawarte 
w niniejszym poradniku oraz dzielić się nimi w kolejnych wydaniach, dlatego też liczymy na 
wszelkie uwagi, uzupełnienia, sprostowania i propozycje zaczerpnięte z praktycznych doświad-
czeń organizacji pozarządowych w tworzeniu i prowadzeniu firm społecznych.

Rafał Serafin, 
Dyrektor Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

I. Co to jest ekonomia.
społeczna?

I. Co to jest ekonomia 
społeczna?

I.1. Gospodarka społeczna – „Z zyskiem nie tylko dla zysku”
Pojęcie gospodarki (ekonomii) społecznej, choć bardzo popularne w ostatnim czasie, nie posia-
da jednej, akceptowanej przez różne środowiska definicji. Można jednak mówić o jej cechach, 
celach, grupach interesariuszy, polach działania. Brak jednej definicji dla gospodarki społecz-
nej wynika z tego, że dotyka ona wielu sfer życia społecznego, różnych dziedzin nauki, a jej 
uczestnikiem może być każdy z nas; może więc mieć tyle definicji, ile osób w nią zaangażo-
wanych, jest bowiem związana z potrzebą konkretnej grupy osób, w określonym czasie, uwa-
runkowana otoczeniem i sytuacją społeczno-polityczną. Podstawową jej cechą jest łączenie 
w sobie 2 pozornie przeciwstawnych elementów: aspektu gospodarczego (gdzie twardym wy-
znacznikiem jest pieniądz) i społecznego (gdzie wartością jest człowiek – jego satysfakcja i rola 
w społeczeństwie). 
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Wg Piotra Wolkowinskiego1:
„Ekonomia społeczna stanowi konkretny obszar działania, gdzie każdy z nas może mieć 
wpływ na kształtowanie rzeczywistości, ponieważ wszyscy poszukujemy i odnajdujemy 
elementy wspólnej kultury u podstaw strategii odpowiedzialnego rozwoju naszych spo-
łeczeństw, który opiera się na kulturze dialogu, kulturze krytycznych refleksji, kulturze au-
tentyczności i zaangażowania oraz na kulturze wolności, która stanowi warunek twórczo-
ści i odpowiedzialności jednostki.”

Witold Kwaśnicki definiuje2:
„Ekonomia społeczna (social economy, ekonomie solidarne) – termin, którego anglosa-
skie korzenie pochodzą z XIX w., odnosi się on do wytwarzania dóbr i usług nie tylko przez 
sektor non-profit, ale też przez prywatne firmy, których udziałowcy zgodzili się, że cele spo-
łeczne będą przeważać nad gospodarczymi (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje).”

Gospodarka społeczna istnieje, by tworzyć połączenia pomiędzy działalnością społecz-
ną a rynkiem, między instytucjami a ludźmi, dla których zostały powołane, a co najważniejsze 
pomiędzy ludźmi, którzy chcą wspólnie pracować. To ona tworzy „mosty” na rynek pracy dla 
ludzi, dla których dostęp do niego jest utrudniony.
Na świecie obserwuje się wiele różnorodnych sposobów implementacji zasad gospodarki 
społecznej – kraje mają swych własnych ekspertów w tej dziedzinie, powstają specjalne in-
stytucje, a nawet ministerstwa (np. w Belgii). Tworzy się swoisty mit gospodarki (ekonomii) spo-
łecznej, opisany na kartach wielu rozpraw naukowych i opracowań. Z tej przyczyny zwykły 
człowiek może nabrać przekonania, że jest to dla niego zbyt trudne, niedostępne i nieprzy-
datne. Temat ten wywołuje dodatkowo w Polsce skojarzenia z PRL-em, książkami i pomnikami 
socjalistycznych towarzyszy, choć naprawdę jego idea nie ma nic wspólnego z gospodar-
ką socjalistyczną. Za tradycyjne podmioty gospodarki społecznej uznaje się np. towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielcze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielnie zakła-
dane na terenach wiejskich3 i inne społeczne formy działania, które funkcjonowały w Polsce 
już w XIX w., jeszcze długo przed okresem „realnego socjalizmu”. Obecnie powstają podmioty 
społeczne, którym nadaje się miano „nowych form ekonomii społecznej”. Można do nich 
zaliczyć m.in. spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne powstające w ramach Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o istniejących o wiele 
wcześniej „nowych formach ekonomii społecznej”, tj. działalności Fundacji „BARKA”, Pensjo-
natu „U Pana Cogito” i Kawiarni „HAMLET”. 
Obecnie w Polsce z ekonomią społeczną najbardziej kojarzy się spółdzielnia socjalna, która zo-
stała zdefiniowana i uwzględniona w prawodawstwie polskim4. Podstawowym aktem prawnym 
regulującym działanie spółdzielni socjalnych jest ustawa z dnia 27 IV 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych.(DzU nr 94, poz. 651). Przyjęcie ustawy wynika z przekonania, że spółdzielnie socjalne 
stwarzają szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które mają największe trud-
ności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy). 
Ustawa uzupełnia istniejące regulacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej5.

1   Piotr Wolkowinski, prezentacja podczas spotkania w Krakowie, 11-12 I 2007: Rozwój 5 Lokalnych Jednostek Wdro-
żeniowych Projektu „Gospodarka społeczna na Bursztynowym Szlaku” w kontekście ekonomii społecznej 

2  Witold Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor”, nr 2 – wiosna 2005
�  „Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005
�    Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej [red.] Jerzego Hausera, Małopolska Szkoła Administracji Pu-

blicznej, Kraków 2007
5   http://www.spoldzielnie.org

Przedsiębiorstwa powstałe w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szla-
ku” nie mają statusu spółdzielni socjalnej, lecz działają przy organizacjach pozarządowych. Ich 
model funkcjonowania opiera się na zasadach ekonomii społecznej. Taka forma działalności 
jest wynikiem wcześniejszych kilkuletnich doświadczeń z działań organizacji pozarządowych na 
rzecz rozwoju regionów, w których działają. 

I.2. Historia gospodarki społecznej z regionalną duszą
W wielu regionach Polski już od końca lat 90-tych organizacje pozarządowe prowadziły zróżni-
cowane działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, współpracując przy tym z różnymi śro-
dowiskami lokalnymi w ramach zawiązanych w tym celu partnerstw lokalnych nazywanych 
Grupami Partnerskimi (zob. też rozdz. III). 

Rozwój zrównoważony to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces inte-
growania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwaranto-
wania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
(Art. 3 Ustawy z dn. 27 IV 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Rozwój zrównoważony� to rozwój, w którym bierze się pod uwagę 3 aspekty: gospodarczy, 
społeczny. i. środowiskowy. Tylko bowiem pogodzenie tych 3 elementów daje możliwość 
trwałego podnoszenia jakości życia ludzi teraz i w przyszłości.

W ciągu kilku lat zrealizowano liczne projekty i uruchomiono wiele lokalnych i regionalnych ini-
cjatyw, w tym zwłaszcza w dziedzinie turystyki przyjaznej dla środowiska, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego, tradycji historycznych, lokalnie wytwarzanych produktów itp. Roz-
poczęto wytyczanie międzynarodowych zielonych szlaków greenways: Szlaku Bursztynowego 
(na trasie z Budapesztu do Gdańska) oraz Szlaku Zielony Rower (w Karpatach Wschodnich, na 
pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy). Działania te, prowadzone głównie z inicjatywy organiza-
cji pozarządowych (choć przy współpracy samorządów i prywatnych przedsiębiorstw), miały 
jednak charakter głównie społeczny i środowiskowy – znakowano ścieżki w terenie, edukowa-
no i aktywizowano mieszkańców, dbano o ochronę przyrody, kultywowanie lokalnych trady-
cji i rzemiosła itp. Brakowało w tych działaniach elementu gospodarczego, czyli inaczej mówiąc, 
konkretnych dochodów dla lokalnej społeczności. Firma społeczna ma być tym brakującym 
kawałeczkiem w układance, jaką jest zrównoważony rozwój regionu, ponieważ umożliwia ge-

�    Anna Jarzębska, prezentacja „Moje przedsiębiorstwo społeczne” podczas warsztatów szkoleniowych 
pt. „Sprawdzone pomysły szansą na rozwój obszarów wiejskich”, (Ostróda, 20.11.2007)
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nerowanie zysków finansowych z prowadzonych wcześniej działań społecznych. To bardzo 
ważne, bowiem w wielu miejscach w Polsce dotkniętych wysokim bezrobociem działają grupy 
społeczników, które mają problem z komercjalizacją cennych społecznie projektów. Tymcza-
sem ekologia, cele społeczne, rozwój turystyki czy edukacja są ważne dla lokalnej społeczności, 
gdy zapewnione są warunki (takie jak bezpieczeństwo, stabilizacja finansowa i zawodowa) do 
spełnienia podstawowych potrzeb ludzkich. Miejsce pracy może być źródłem zaspokajania 
zarówno potrzeb podstawowych, jak i wyższych: realizacja pasji, uznanie w otoczeniu, dbałość 
o środowisko itp.
W projekcie „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” cenne i innowacyjne jest nie tyle 
powstanie firmy przy organizacji pozarządowej, ile jej sposób działania i relacje z otoczeniem. W 
2004 r. (start Projektu) 5 organizacji pozarządowych na południu Polski: Fundacja Bieszczadzka 
Partnerstwo dla Środowiska (Lesko), Gorlickie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (Gor-
lice), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” (Bałtów), Babiogórskie Stowarzy-
szenie „Zielona Linia” (Stryszawa) i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym 
Szlaku” zdecydowało się na rozwinięcie w swoich regionach firm społecznych (zwanych w 
Projekcie IW EQUAL Lokalnymi Jednostkami Wdrożeniowymi (LJW)). W myśl koncepcji Projektu, 
firma społeczna ma sprzedawać produkty i usługi lokalne (w większości wypracowane przez 
Grupę Partnerską w każdym z regionów) oraz przedstawiać swym klientom kompleksową ofertę 
regionu. Powstałe firmy społeczne stworzyły w swej strukturze miejsca pracy dla osób z lokalnej 
społeczności, np. zapewniając młodym ludziom warunki pozostania w regionie. Dodatkowym 
zadaniem przedsiębiorstw społecznych było pośrednie wzmocnienie działających w regionie 
firm i istniejących miejsc pracy związanych z produkcją rękodzielniczą, kuchnią regionalną, 
usługami okołoturystycznymi itd. Nie stanowią one konkurencji dla istniejących firm oferujących 
produkty i usługi lokalne, w pewnym zakresie natomiast przejmują ich działania marketingowe, 
koordynując je w skali regionu poprzez łączenie pojedynczych produktów i usług w oferty re-
gionalne. Tym, co łączy wszystkie 5 firm są 2 zielone szlaki greenways: Szlak Bursztynowy (wokół 
niego zbudowana jest oferta 4 firm) i Szlak Zielony Rower (jedna firma Zielony Rower). 

I.3. Model przedsiębiorstwa społecznego na Bursztynowym Szlaku

„Celem Partnerstwa jest wypracowanie innowacyjnych i modelowych narzędzi lokalnej go-
spodarki społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem proce-
su przechodzenia od zatrudnienia wspieranego do otwartego rynku pracy. Wypracowany 
zostanie model zniwelowania nierówności na rynku pracy poprzez lokalne przedsięwzięcia 
gospodarki społecznej łączące profesjonalne szkolenia i doradztwo z aktywnym kształto-
waniem nawyku pracy i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Podstawą jest umieszczenie 
uczestników w normalnym środowisku pracy, kreowanym przy okazji partnerskich przedsię-
wzięć związanych z tworzeniem infrastruktury i usług Szlaku Bursztynowego” /Wniosek na 
Działanie 1 w ramach PIW EQUAL

Wyróżnia się kilka cech wspólnych dla 5 firm społecznych utworzonych w ramach projektu „Go-
spodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”:
-  powstały przy organizacjach pozarządowych: 4 w formie działalności gospodarczej w ra-

mach NGO, jedna jako Spółka z o.o., której zyski przeznaczane są na cele społeczne;
- pracownicy uczestniczą (partycypują) w rozwoju produktów firmy, kształtowaniu jej oferty;
-  teren ich działania to obszary wiejskie i małe miejscowości, o dużym poziomie bezrobocia, 

które szczególnie dotyka ludzi młodych wykształconych i kobiet (zjawisko odpływu wykształ-
conych ludzi z regionu poszukujących pracy poza granicami kraju); 

- ich działalność związana jest z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym;
-  oś ich działania stanowią 2 szlaki Greenways (Zielone Szlaki): Szlak Bursztynowy i Szlak Zielony 

Rower;
- zasoby regionalne, zaplecze dla przedsiębiorczości społecznej, stanowi Grupa Partnerska.
Założono, że firmy odróżniać się będą od innych na rynku cechami (kryteriami) ekonomiczny-
mi i społecznymi, charakterystycznymi dla firm społecznych. Inaczej mówiąc, organizacje po-

zarządowe utworzyły przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące prawo o stowarzyszeniach.i.pra-
wo o działalności gospodarczej,.a.nazwa przedsiębiorstwo społeczne wynika z charakteru 
ich działania (relacji ze społecznością lokalną, profilu zatrudnianych osób, przekazywania 
zysków na cele społeczne itp.),.a.nie z odrębnych przepisów prawnych.
Model przedsiębiorstwa społecznego stworzony w ramach Projektu „Gospodarka Społeczna 
na Bursztynowym Szlaku” opiera się o kryteria dla przedsiębiorstw społecznych, ustalone w ra-
mach Europejskiej Sieci Badawczej EMES, reprezentującej wspólny pogląd na temat ekonomii 
społecznej dużej części państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.
Wartością dodaną przedsiębiorczości społecznej jest przenikanie się zysków ekonomicz-
nych i społecznych. Poniżej przedstawiamy ekonomiczne i społeczne kryteria przedsiębior-
czości społecznej określone przez EMES wraz z ilustracją obrazującą, w jaki sposób spełniają je 
firmy powstałe w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”.

KRYTERIA EKONOMICZNE
1.. Firma prowadzi całoroczną działalność gospodarczą – dobiera produkty lub/i usługi tak, 

by zapewnić stałą sprzedaż produktów lub/i usług
Szansą na przetrwanie firmy jest dywersyfikacja jej oferty. Przykłady z Projektu „Gospodarka 
Społeczna na Bursztynowym Szlaku”: Firma „HORYZONTY ITD” prowadzi kawiarnię, sklep z pro-
duktami lokalnymi oraz rozwija ofertę turystyczną, Stowarzyszenie Zielona Linia jako biuro po-
dróży posiada ofertę przyjazdową do Polski ze szczególnym uwzględnieniem Beskidów oraz 
ofertę wyjazdową do krajów Europy Zachodniej. 

2. Autonomia działania:
- wewnętrzna struktura organizacyjna;
-. niezależność od struktur zewnętrznych (państwowych, politycznych, prywatnych) – przedsię-

biorstwa społeczne nie są przez nie pośrednio ani bezpośrednio zarządzane;
- działalność przedsiębiorstwa nie może być elementem kampanii politycznej.
Organizacje pozarządowe z definicji są niezależne i samodzielne. Współpracują z różnymi 
podmiotami z otoczenia, nie uzależniając się od nich. Nawet gdy organizacja korzysta z do-
finansowania, pomocy instytucji czy firm – jej zarząd powinien dążyć do różnicowania źródeł 
finansowania działalności społecznej. 

3. Ponoszenie ryzyka ekonomicznego
Firma społeczna powinna posiadać:
- strategię rozwoju firmy;
- strategię/plan działania/sprzedaży;
- analizę ponoszenia kosztów – analiza wyników finansowych.
Organizacja powinna być na bieżąco z obowiązującymi w danej branży przepisami. Porusza-
jąc się w branży turystycznej, firma społeczna musi znać specyficzne zasady rozliczania imprez 
turystycznych, uwarunkowania prawne prowadzenia działalności tour-operatora, agenta tu-
rystyki. Dodatkowym zagrożeniem dla organizacji jest odpowiedzialność za wyniki firmy całym 
majątkiem organizacji, w tym środkami pozyskanymi od różnych fundatorów np. na realizację 
projektów społecznych. 

�.. Korzystanie z zasobów finansowych. i.pozafinansowych / opiera się na pracy płatnej. i.spo-
łecznej

Organizacje pozarządowe z założenia opierają swoją działalność na zróżnicowanych zaso-
bach: i pracy płatnej, i społecznej, przy czym często, ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe, ta ostatnia bywa dominującą. 

5. Sposób dystrybucji zysków podporządkowany celom społecznym
Kryterium to jest zarówno społecznym, jak i ekonomicznym wyróżnikiem firmy. W przypadku or-
ganizacji pozarządowej wydaje się być oczywistym, że wszystkie środki wypracowane i pozy-
skane są przekazywane na cele statutowe. Sytuacja komplikuje się w przypadku wchodzenia 
organizacji w związki z partnerami zewnętrznymi. W ramach Projektu w Bałtowie powstała spół-
ka z o.o., utworzona przez stowarzyszenie i osobę prywatną, która wniosła znaczną część kapi-

Co to jest ekonomia społeczna?



12 1�

tału zakładowego spółki i jest jej udziałowcem. Ustalono jednak, że zrzeka się on zysków z tytułu 
działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę. Nadwyżki finansowe, zgodnie ze statutem, 
mają być w całości przeznaczane na cele społeczne.

KRYTERIA SPOŁECZNE
1. Działalność związana z regionem, w którym firma ma siedzibę
Oferty firm społecznych utworzonych w ramach Projektu związane są z turystyką dziedzictwa. 
Korzystają one z lokalnych zasobów – produkty/usługi bazują na potencjale regionu, w którym 
działają marki Szlak Bursztynowy i Zielony Rower, budują swoją tożsamość na lokalnym dziedzic-
twie i zasobach ludzkich. 
Wskaźnikiem, który pozwala na ocenę spełniania tego kryterium przez firmę, jest jej oferta na rynku.
W ramach działalności firmy społecznej „HORYZONTY ITD” w Lanckoronie istnieje m.in. sklep 
produktów lokalnych. Posiada on szeroką ofertę wyrobów pochodzących z okolic Lanckorony 
(różnorodne anioły, ceramika, wyroby lniane itp.). Sklep prowadzi również sprzedaż produktów 
lokalnych z innych regionów Szlaku Bursztynowego. 
Firma „GREEN TRAVELLER” z Suchej Beskidzkiej (Region Babiogórski) przygotowuje ofertę dla 
zielonych szkół, opartą o potencjał regionu: atrakcje turystyczne, produkty lokalne i warsztaty 
twórcze. Katalog firmy „Babia Góra - magia, legendy, kultura” to zaproszenie do podróży śla-
dami historii i tradycji Regionu Babiogórskiego. 
Firma „DOLINA ROPY” (Ziemia Gorlicka) swą działalność oparła na sprzedaży produktów lo-
kalnych (unikatowy produkt lokalny: koronka klockowa z Bobowej) oraz Szlak Naftowy. Gorlice 
oraz cały region Podkarpacia to pierwsze miejsce na świecie, w którym wydobywano ropę 
naftową. 
Firma KARPACKIE CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ ZIELONY ROWER jako tour-operator dostar-
cza całościową ofertę turystyczną i produktową z terenu Bieszczadów. Firma oferuje produk-
ty i usługi, które wyróżnione są (w drodze konkursu) znakiem promocyjnym „Zielony Rower”. 
Znak promocyjny „Zielony Rower” rekomenduje je jako wysokiej jakości produkty, przyjazne dla 
środowiska i związane z regionem bieszczadzkim.

2. Działalność wspiera rozwój lokalny
W założeniach Projektu działania firmy wspierają lokalnych producentów i usługodawców, 
związanych z branżą firmy.
Wskaźniki: oferta firmy, strategia, lista partnerów i kontrahentów.
Firma „ALLOZAUR” Sp. z o.o. z Bałtowa zajmuje się obsługą infrastruktury turystycznej w okoli-
cach Bałtowa. Jej działalność wspierają organizacje pozarządowe z Bałtowa: Stowarzyszenie 

„Bałt” i Stowarzyszenie „Delta”, prowadzące m.in. „Park Jurajski”, spływ rzeką Kamienną czy stok 
narciarski. Firma wpisała się w turystyczny rozwój regionu, mimo iż sama nie jest biurem podró-
ży i nie świadczy usług bezpośrednio dla turystów.
Pozostałe organizacje pozarządowe w trakcie zakładania firm społecznych w ramach Projektu 
dokonały inwentaryzacji produktów i usług lokalnych, w celu uwzględnienia ich w swojej ofer-
cie, tym samym reprezentowania ich na rynku producentów i usługodawców z regionu swoje-
go działania. Firmy wspierają lokalne produkty w drodze na rynek.

�.. Zatrudnia lub działa na rzecz osób dyskryminowanych na rynku pracy/prowadzi proces re-
integracji społeczno-zawodowej osób z grupy dyskryminowanej

Wszystkie 5 firm społecznych zatrudniło osoby z grupy dyskryminowanej. Dyskryminacja tych 
osób nie wiąże się z ich dysfunkcją społeczną (np. niepełnosprawnością, nałogiem), lecz re-
gionem, w którym żyją. Na podstawie dostępnych opracowań dotyczących bezrobocia oraz 
doświadczeń wyniesionych z działań na terenach wiejskich organizacji pozarządowych z Ziemi 
Gorlickiej, Bałtowa, Regionu Babiogórskiego, Bieszczad i Lanckorony oraz Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska, określono, że najbardziej dyskryminowanymi na rynku pracy grupami są mło-
dzież i kobiety, które straciły łączność z rynkiem pracy. 
Istotne jest również w tym kontekście budowanie relacji z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz 
innymi instytucjami zajmującymi się wykluczeniem czy opieką społeczną. Organizacje pozarzą-
dowe powinny być ważnym partnerem dla tych instytucji w procesie wspierania osób bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo. 

W Gorlicach osoba odpowiedzialna za tworzenie firmy społecznej „Dolina Ropy” przy Gorlic-
kim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości (GSWP) jest członkiem Powiatowej Rady Za-
trudnienia (Gorlice). Stowarzyszenie ma również podpisaną stałą umowę o współpracy z PUP 
Gorlice. PUP Gorlice udziela wsparcia merytorycznego w projektach związanych z osobami 
bezrobotnymi, a kadra GSWP pełni rolę konsultantów ds. przedsiębiorczości w projektach PUP 
Gorlice związanych m.in. z Klubem Pracy.
Na szczeblu regionalnym organizacje są reprezentowane przez dyrektora Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska, który jest obecnie wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
(Małopolska).

4. Demokratyczne zarządzanie:
- pracownicy są angażowani w rozwój firmy, planowanie strategii (empowerment);
- proces podejmowania decyzji nie jest podporządkowany udziałom kapitałowym.
Kryterium to związane jest ze sposobem zarządzania przedsiębiorstwem społecznym (zob. rozdz. 
V.5), jak również z zasadami komunikacji w organizacji (rozdz. V.4.).

5. Sposób dystrybucji zysków podporządkowany celom społecznym 
Przychody generowane przez działalność gospodarczą są przeznaczane na cele NGO (w cza-
sie trwania Projektu IW EQUAL – na rozwój firmy).
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych stanowi więc jedno ze źródeł finansowa-
nia celów statutowych organizacji. Można wręcz założyć, że zyski z działalności gospodarczej 
przeznaczane są np. na jeden konkretny cel spośród statutowych.

Autorski Model Bieszczadzkiej Gospodarki Społecznej (Przemysław Ołdakowski, Bogusław 
Pyzocha, Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska)
Bieszczadzki Model Gospodarki Społecznej (tzw. „Mechanizm Krzyża Bieszczadzkiego”) po-
lega na krążeniu w społeczności lokalnej, skupionej wokół Grupy Partnerskiej „Zielone Biesz-
czady”, wspólnie wypracowanych zasobów finansowych i społecznych. Zgodnie z zasadami 
ekonomii społecznej zakłada on wzajemne wsparcie i wzmacnianie potencjału członków 
grupy poprzez:
-  koordynację działań Zespołów Roboczych (np. ds. produktu lokalnego, ds. szkolnych, ds. 

turystyki) Grupy Partnerskiej (wzmocnienie roli Sekretariatu Grupy Partnerskiej i Partnerów ko-
ordynujących Zespoły Robocze);

Co to jest ekonomia społeczna?

Bieszczadzki Model Gospodarki Społecznej
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-  doradztwo i szkolenia dla Partnerów GP (podniesienie poziomu wiedzy Partnerów – człon-
ków Zespołów Roboczych – zgodnie z ich potrzebami);

-  wypracowanie wspólnej strategii komercjalizacji inicjatyw Grupy Partnerskiej „Zielone Biesz-
czady” (rozwój produktu turystyki dziedzictwa, wspólna oferta);

-  wypracowanie strategii pozyskiwania oraz podziału środków na strategiczne i bieżące działania 
GP „Zielone Bieszczady” (rola lokalnej organizacji grantowej).

Dla uproszczenia można powiedzieć, że w każdym z 4 obszarów bieszczadzkiej gospodarki 
społecznej wyłania się odpowiedzialny za niego podmiot:

 
SEKRETARIAT GRUPY PARTNERSKIEJ wspiera koordynację pracy Zespołów Roboczych GP, 
zbiera informacje na temat podejmowanych w społeczności działań, projektów związa-
nych z każdym Zespołem Roboczym oraz potrzeb szkoleniowo-doradczych i finansowych 
poszczególnych Partnerów.

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA (planowana) uzyskuje informacje od Sekretariatu GP na temat 
aktualnych potrzeb Partnerów Grupy „Zielone Bieszczady” i stara się zapewnić stosowne 
doradztwo i szkolenia. Gromadzi również zróżnicowane zasoby wiedzy i doświadczeń Part-
nerów GP.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej ZIELONY ROWER 
(istnieje od 2006 r.) przygotowało kompleksową ofertę turystyczną w imieniu Partnerów 
GP i dostarcza ją na rynek. Główne domeny firmy to: turystyka aktywna, zielone szkoły, 
turystyka zawodowa. Zyski wypracowane przez firmę społeczną mają być przekazywane 
na Fundusz Grantowy.

FUNDUSZ GRANTOWY (istnieje od 2006 r.), którego głównym zadaniem jest finansowe i tech-
niczne wsparcie realizacji inicjatyw lokalnych Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Za-
sadniczo wyróżniono 3 źródła finansowania Funduszu: 1) środki z dotacji pozyskiwane przez 
Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska, 2) prywatni sponsorzy (w planach jest 
przygotowanie strategii fondraisingowej), 3) nadwyżki finansowe (zyski) Przedsiębiorstwa 
Społecznego „Zielony Rower”. 

Reasumując, 4 opisane powyżej, uzupełniające się wzajemnie podmioty przyczyniają się 
do krążenia oraz wymiany zasobów społecznych i ekonomicznych w lokalnej społeczności 
Bieszczadów. Dzięki nim odbywa się przekazywanie doświadczeń i wiedzy pomiędzy part-
nerami Grupy Partnerskiej, co przynosi znaczny zysk społeczny. „Zielony Rower” jest pierw-
szym w Bieszczadach podmiotem gospodarki społecznej. Powstał on na potrzeby Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, która stanowi dla niego przyjazne zaplecze. Przedsiębior-
stwo Społeczne „Zielony Rower”, prowadząc działalność gospodarczą, pełni ważną rolę 
w budowaniu lokalnej gospodarki społecznej, dzięki której osiągany zysk komercyjny trafia 
jako zysk ekonomiczny i społeczny, do społeczności lokalnej. 

Przemysław Ołdakowski; Inicjator i twórca Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, autor licz-
nych projektów dot. rozwoju lokalnego w Bieszczadach, prezes Fundacji Bieszczadzkiej Part-
nerstwo dla Środowiska, trener, współautor Modelu Bieszczadzkiej Gospodarki Społecznej. 
W projekcie „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” - menadżer Lokalnej Jednost-
ki Wdrożeniowej w Bieszczadach.

Bogusław Pyzocha; Współtwórca Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, autor licznych pro-
jektów dot. rozwoju lokalnego w Bieszczadach, vice-prezes Fundacji Bieszczadzkiej Partner-
stwo dla Środowiska, nauczyciel, współautor Modelu Bieszczadzkiej Gospodarki Społecznej, 
Kierownik przedsiębiorstwa społecznego „Zielony Rower” (utworzonego w ramach projektu 

„Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”).

II. Analiza organizacji.
pozarządowej – jakie warunki.
powinna spełniać, żeby móc.

uruchomić firmę społeczną

II. Analiza organizacji.
pozarządowej

Silna motywacja organizacji do tworzenia firmy społecznej powinna być oparta na założeniu, że 
będzie ona służyła realizacji celów statutowych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne 
jest jednak przeprowadzenie analizy zasobów wewnętrznych, potencjału operacyjnego i do-
świadczenia, by ocenić prawdopodobieństwo sukcesu bądź porażki przedsięwzięcia. Zaangażo-
wanie się w działalność gospodarczą pociąga bowiem za sobą szereg poważnych konsekwencji 
– może być szansą na rozwój, ale także zagrożeniem dla całej organizacji, jeśli nie jest ona od-
powiednio przygotowana do roli podmiotu gospodarczego. Dlatego też pierwszym krokiem po-
winna być szczegółowa analiza wszystkich parametrów i potencjału wewnętrznego organizacji, 
a następnie również badanie jej otoczenia. Nie jest przy tym powiedziane, że struktury istniejące 
długo, o dużej aktywności społecznej i zatrudniające znaczną liczbę pracowników najlepiej się 
sprawdzą w nowej roli. Na sukces składa się wiele rozmaitych czynników i dopiero ich wypadko-
wa pokaże, czy uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego ma szansę się udać.
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Parametry organizacji, które należy wziąć pod uwagę przy analizie prezentuje poniższa tabela. 

Analiza potencjału organizacji

ASPEKT DZIAŁALNOŚCI ISTOTNE KWESTIE UWAGI

Wiek organizacji i dotych-
czasowe doświadczenie

Jak długo organizacja funkcjonuje? Organizacje młode muszą ocenić, czy nie powin-
ny w pierwszym rzędzie ustabilizować prowadzenia 
działalności podstawowej.
Organizacje dojrzałe muszą ocenić swoją elastycz-
ność i uwzględnić wpływ nowych działań na do-
tychczasowy dorobek i wizerunek organizacji.

Jakie organizacja ma doświadczenie 
w realizacji projektów? Jaka jest skala 
i stopień złożoności tych projektów?
Czy organizacja realizuje obecnie lub 
planuje duże i skomplikowane projekty, 
które mogą stanowić zagrożenie dla 
rozwoju firmy społecznej?

Organizacje, które nie prowadziły do tej pory skom-
plikowanych projektów powinny ze szczególną 
ostrożnością rozważyć wszystkie za i przeciw oraz 
przygotować się na konieczność znacznego zwięk-
szenia zaangażowania całej kadry, bądź zatrud-
nienia osób o nowych kompetencjach. 
Z drugiej strony organizacje, które realizują lub 
planują w niedalekiej przyszłości realizację dużych 
i wymagających projektów, powinny ocenić, czy 
mają potencjał niezbędny do rozwijania różnych 
form działania.

Jaki jest zakres działania organizacji 
oraz tematyka realizowanych projek-
tów?

Każda organizacja ma jakiś profil działania, określony 
najczęściej przez cele statutowe. Naturalnym posu-
nięciem będzie więc uruchomienie działalności go-
spodarczej w tej samej lub pokrewnej branży – tam, 
gdzie organizacja ma już pewne doświadczenie. 
Jeżeli organizacja planuje uruchomić działalność 
gospodarczą w zupełnie nowej dziedzinie, powinna 
przeprowadzić możliwie szeroką analizę i zastanowić 
się, czy działania przyszłej firmy społecznej nie będą 
kolidowały z projektami społecznymi organizacji.

Czy organizacja ma potencjał, żeby 
rozpocząć nowe przedsięwzięcie?

Ważne jest, żeby przewidzieć, czy organizacja 
może przeznaczyć część swojego potencjału na 
rozwinięcie firmy społecznej bez uszczerbku / za-
grożenia dla swojej podstawowej działalności.

Forma prawna, struktura 
organizacyjna i sprawność 
w zarządzaniu

Jaką formę prawną ma organizacja 
– fundacji czy stowarzyszenia? 

Forma prawna może mieć znaczenie ze względu 
na wymagane zasady zarządzania organizacją, 
które będą się też odnosić do firmy społecznej. Im 
są one sprawniejsze i bardziej elastyczne, tym ko-
rzystniej dla firmy – biznes wymaga bowiem szybkie-
go podejmowania decyzji, które często mogą być 
obciążone wysokim ryzykiem. W przypadku stowa-
rzyszenia kolegialne podejmowanie decyzji przez 
Walne Zgromadzenie może powodować opóźnie-
nie strategicznych dla firmy decyzji. Z tych wzglę-
dów warto rozważyć wydzielenie oddziału lub spół-
ki, a przynajmniej podporządkować zarządzanie 
firmą bezpośrednio kierownictwu organizacji.

Jaka jest struktura organizacyjna? Dla dobrego funkcjonowania firmy niezbędna jest 
prosta i czytelna struktura organizacyjna, w której nie 
ma wielu poziomów decyzyjnych. Najlepszy jest układ, 
w którym decyzje dotyczące firmy podejmowane 
są bezpośrednio przez sprawnie działający zarząd 
organizacji. W przypadku wielowątkowych działań 
prowadzonych przez organizację można wydzielić 
komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację 
konkretnego zadania (np. prowadzenie firmy społecz-
nej). Wówczas warto powierzyć zarządzanie komórką 
jednej osobie, która sprawnie podejmuje decyzje, 
raportując do Zarządu (czy Walnego Zgromadzenia 
bądź Rady).

Czy organizacja jest sprawnie zarzą-
dzana? 

Warto się przyjrzeć, czy organizacja ma wypraco-
wane jasne i dobrze funkcjonujące procedury we-
wnętrzne. Firma społeczna powinna zostać w nich 
uwzględniona już na etapie tworzenia. Istotne jest 
również, czy podział kompetencji wewnątrz organiza-
cji jest przejrzysty i pozwala na sprawne zarządzanie 
operacyjne.

Zasoby organizacji Jakimi zasobami kadrowymi dysponuje 
organizacja? Czy są one wystarczają-
ce i odpowiednio przygotowane do 
uruchomienia i prowadzenia firmy spo-
łecznej? 

Zasoby kadrowe organizacji to czynnik kluczowy. 
Chodzi przy tym nie tylko o liczbę pracowników, ale 
także ich wiedzę, umiejętności, chęci oraz możliwo-
ści uczenia się i adaptacji do nowych warunków. 
Podstawowe znaczenie ma obecność przynajmniej 
j1 osoby, która zna mechanizmy rynkowe i potrafi 
się poruszać w świecie biznesu. Jeżeli takiej osoby 
nie ma, trzeba ją będzie zatrudnić, stosując staran-
nie dobrane kryteria. Jeżeli osoby zarządzające na 
co dzień organizacją nie miały nigdy do czynienia 
z działalnością gospodarczą, powinny przejść przy-
najmniej podstawowe kursy w tym zakresie (prawo 
handlowe, prawo pracy, marketing i sprzedaż itp.). 
Istotne jest również, czy pracownicy, którzy mają 
przejść do firmy, są do tego odpowiednio zmoty-
wowani i przygotowani. Uruchomienie działalności 
gospodarczej będzie oddziaływać również na nie-
zaangażowanych w nią pracowników organizacji, 
dobrze więc, żeby cały zespół rozumiał specyfikę 
planowanej zmiany.

Jaką infrastrukturą techniczną (lokal, 
wyposażenie itp.) dysponuje organiza-
cja? Czy jest możliwość jej rozbudowy? 

Przy zakładaniu firmy społecznej trzeba pamiętać, 
że przedsiębiorstwo potrzebuje najczęściej lokalu 
biurowego z zapleczem socjalnym dla pracowni-
ków, w którym może przyjąć klientów, kontrahentów 
itp. W zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby firma 
miała tę samą siedzibę, co organizacja, o ile oczywi-
ście jeden lokal może wszystkich pomieścić. Trzeba 
też pamiętać, że kodeks pracy stawia pracodawcy 
pewne wymogi w zakresie koniecznego zaplecza 
socjalnego dla pracowników. Warto się z nimi zapo-
znać przed podjęciem decyzji o lokalizacji przyszłej 
siedziby firmy. Jeżeli organizacja nie dysponuje od-
powiednim lokalem, powinna upewnić się, że może 
taki wynająć. Dla większości firm istotny jest również 
dostęp do podstawowych urządzeń biurowych 
(komputera, ksero, drukarki) oraz sieci łączności (te-
lefonu, Internetu).

Finanse organizacji Jakimi zasobami finansowymi dys-
ponuje organizacja? Czy są stabilne 
w długim okresie? Jaka jest ich ela-
styczność?

Uruchomienie firmy społecznej to duży wysiłek fi-
nansowy związany z inwestycjami. Trzeba się przy-
gotować, że w pierwszym roku działalności firma 
będzie generowała głównie koszty, bo każdy 
biznes potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić, zdo-
być klientów itp. Konieczne jest przeprowadzenie 
analiz i obliczeń, które pozwolą określić wysokość 
środków niezbędnych do wspierania finansowego 
firmy w pierwszym okresie jej działalności. Znacze-
nie ma również struktura zasobów finansowych – 
jeżeli główne źródło dochodów stanowią publicz-
ne środki projektowe, możliwości przeznaczenia 
ich na ten cel będą bardzo ograniczone. Istotna 
jest również stabilność finansów, tj. regularność 
i pewność dochodów. Jeżeli organizacja finan-
suje swoją działalność ze składek członkowskich, 
trzeba się upewnić, że wpływają one regularnie. 
Bardzo ważna jest również przejrzysta księgowość, 
która pozwoli organizacji łatwo identyfikować 
i podliczać wydatki związane z funkcjonowaniem 
organizacji i firmy.

Które parametry są kluczowe z punktu widzenia zakładania firmy społecznej? Zależy to w du-
żej mierze od profilu działalności przyszłego przedsiębiorstwa. Jeżeli będzie ono działać w 
branży produkcyjnej, niewymagającej od pracowników wysokich kwalifikacji (np. produkcji 
zabawek), to kluczowa będzie prawdopodobnie infrastruktura i zasoby finansowe potrzebne 
do poczynienia inwestycji w środki produkcji, zdobycie odpowiednich atestów. Jeżeli nato-
miast przyszła firma ma działać w branży usługowej, wymagającej stałego kontaktu z klien-
tem i elastyczności, to kluczowe będą odpowiednie zasoby kadrowe i sprawna struktura za-
rządzania. Z tego punktu widzenia każdy czynnik może być kluczowy w zależności od profilu 
działalności firmy społecznej. W ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym 

Analiza organizacji pozarządowej
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Szlaku” 5 organizacji pozarządowych z Polski południowej powołało przedsiębiorstwa spo-
łeczne. Każda organizacja jest inna, dysponuje specyficznym potencjałem i rozwija się w in-
dywidualnym rytmie. 

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia” ze Stryszawy powstało w 2002 r. 
na terenie działania Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia Góra” (zobacz rozdz. 
III). Zanim przystąpiło do realizacji projektu „Gospodarka Społeczna na Bursz-
tynowym Szlaku”, zrealizowało szereg niewielkich projektów na rzecz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu. W Grupie Partnerskiej nie od-
grywało wiodącej roli, ale było aktywnym partnerem. Sama Grupa, w okre-

sie, w którym projekt się kształtował, była w fazie reorganizacji. Podczas strategicznego warsztatu 
Partnerzy Grupy określili, że ich słabą stroną jest brak wśród nich podmiotu, który podjąłby się orga-
nizacji systemu marketingu produktów i usług lokalnych. Dlatego Stowarzyszenie przejęło inicjatywę 
i przystąpiło do tworzenia firmy społecznej, w pewnym stopniu opierając się na doświadczeniach 
i dorobku partnerstwa. Z punktu widzenia dotychczasowych działań, organizacja dysponowała 
niewielkim potencjałem finansowym i organizacyjnym, ale zaangażowanie się w tak długofalowy 
i poważny projekt stanowiło dla niej dużą szansę na dynamiczny rozwój. Atutem Stowarzyszenia 
okazała się silna motywacja jego liderki, Moniki Zawady-Miski, do pełnego wykorzystania szansy, 
jaką dawało rozwinięcie nowej, dochodowej dla Stowarzyszenia działalności. Zarząd Stowarzysze-
nia oddelegował osoby do zarządzania i pracy w firmie, dzięki czemu mogły one zaangażować 
się w pracę na jej sukces. Z drugiej strony, działalność gospodarcza zdominowała lidera stowarzy-
szenia na pewien okres. Warto więc wziąć pod uwagę, że rozwijanie przedsiębiorczości społecznej 
może nieść ograniczenia w prowadzeniu podstawowej działalności organizacji.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” zostało zawiązane 
w 2001 r. z inicjatywy mieszkańców, którzy pragnęli poprawy swojej sytu-
acji społeczno-ekonomicznej. W ciągu kilku lat, przy współpracy z innymi 
podmiotami sektora pozarządowego oraz lokalnym biznesem, utworzono 
liczne atrakcje turystyczne z Parkiem Jurajskim na czele, przyciągające do 
Bałtowa dziesiątki tysięcy turystów rocznie. Stowarzyszenie dzisiaj liczy po-
nad 200 członków i prowadzi działania na rzecz całej lokalnej społeczności. 

W ciągu kilku lat działalności nabrało doświadczenia. Zatrudniło także osoby do prac przy obsłu-
dze bałtowskiego produktu turystycznego oraz stworzyło warunki do samozatrudnienia. Głównym 
atutem organizacji w momencie przystąpienia do projektu „Gospodarka Społeczna na Burszty-
nowym Szlaku” było doświadczenie w roli pracodawcy, jakiego nie miała żadna z pozostałych 
4 organizacji. Stowarzyszenie miało wykształconą kulturę organizacyjną, kulturę pracy oraz ściśle 
określoną strukturę organizacyjną, która umożliwia podejmowanie szybkich decyzji bez konfliktów 
kompetencyjnych. Infrastruktura techniczna, tj. zaplecze socjalne dla pracowników, musiało do-
piero powstać, ale i to nie stanowiło problemu. Pod względem potencjału organizacji do budowa-
nia firmy społecznej, czyli zarządzania wykwalifikowaną kadrą, umiejętności zarządzania finansami, 
oraz dzięki prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, Stowarzyszenie „Bałt” było z pewno-
ścią dobrze przygotowane.

Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości powstało w 2001 r., 
od 2003 r. pełni rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Partnerstwo dla Ziemi 
Gorlickiej”. Przed przystąpieniem do realizacji projektu „Gospodarka Spo-
łeczna na Bursztynowym Szlaku” Stowarzyszenie realizowało liczne projekty 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie, ochrony śro-
dowiska, a także partnerskie inicjatywy na rzecz dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego Ziemi Gorlickiej. Były wśród nich projekty duże, wymagające 
profesjonalnej obsługi administracyjnej i finansowej, co dowodzi dobrego 
przygotowania kadrowego organizacji. Większość działań w ramach Stowa-

rzyszenia prowadzi Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który podlega decyzyjnie 
zarządowi Stowarzyszenia. Ośrodek sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem firmy, 
bez kompetencji podejmowania decyzji zastrzeżonych dla Zarządu (podpisywanie umów, za-
ciąganie zobowiązań). Tak skomplikowana, wielopoziomowa struktura zarządzania bardzo wy-

dłuża bieżący proces decyzyjny w firmie. Dodatkowym problemem Stowarzyszenia był brak 
odpowiedniego lokalu. Dla potrzeb firmy wynajęto biuro, zlokalizowane niedaleko siedziby 
Stowarzyszenia. Z technicznego punktu widzenia może to być rozwiązanie korzystne, jednak 
w praktyce komunikacja pomiędzy stowarzyszeniem a przedsiębiorstwem była utrudniona, co 
mogło się przyczynić do problemów rozwojowych firmy. Jeśli więc firma jest silnie uzależniona 
od organizacji, to wydaje się, że korzystniejszy jest układ, w którym funkcjonują w ramach jednej 
siedziby, bądź ich siedziby bezpośrednio ze sobą sąsiadują.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” po-
wstało w 2004 r. jako organizacja wspierająca lokalne inicjatywy na tere-
nie Lanckorony i gmin ją okalających. Przed powstaniem firmy społecznej, 
stowarzyszenie realizowało takie programy jak: „Babiniec” – międzynaro-
dowy program wsparcia kobiet z terenów wiejskich, Ekomuzeum Lanc-
korona, Sklepik Produktów Lokalnych, Inicjatywy związane z „Bursztyno-
wym Szlakiem”, Wolontariat Europejski (w ramach programu „Młodzież”) 
i inne. Stowarzyszenie prowadziło również Sekretariat Grupy Partnerskiej 
„Partnerstwo dla Ziemi Wadowickiej”.. W momencie podjęcia decyzji 
o uruchomieniu firmy społecznej stowarzyszenie dysponowało ograniczonymi zasobami finan-
sowymi i kadrowymi, było też w dużym stopniu uzależnione od partnerów publicznych, a także 
od projektowych źródeł finansowania, które nie gwarantowały pewności dochodów w dłuższej 
perspektywie czasu. Z drugiej jednak strony posiadało duży potencjał, tkwiący w produktach 
lokalnych i inicjatywach związanych z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym oraz turystyką. 
Utworzenie firmy było szansą na uzyskanie stabilnych przychodów i rozwój organizacji, jednak 
wymagało ogromnego wysiłku ze strony kadry: znalezienia nowego lokalu, zatrudnienia kadry 
nowego przedsiębiorstwa itp. Miejsce firmy społecznej w strukturze organizacyjnej i decyzyjnej 
stowarzyszenia nie zostało przy tym dokładnie określone. Nie rozgraniczono również wystarcza-
jąco wyraźnie kompetencji kadry organizacji i kadry firmy, co spowodowało pewne konflikty. 
Początkowo problemem był również brak lokalu – pierwsza siedziba firmy nie posiadała odpo-
wiedniego zaplecza socjalnego i trzeba było ją zmienić. Zatem z jednej strony możliwości i przy-
gotowanie stowarzyszenia do prowadzenia działalności gospodarczej były niewystarczające, 
z drugiej jednak strony firma społeczna stała się szansą na trwały rozwój organizacji. Kluczowe 
okazało się nie tylko silne zaangażowanie liderów stowarzyszenia oraz kadry projektu w rozwój 
firmy, lecz także ich elastyczność, wyrażająca się pomysłowością w różnicowaniu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

W momencie podjęcia decyzji o tworzeniu firmy społecznej w ra-
mach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” 
Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska miała już spore 
doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów o zasięgu regio-
nalnym i międzynarodowym oraz bardzo rozwiniętą sieć współ-
pracy w terenie. Dysponowała również dużym lokalem, mogącym 
pomieścić bez problemu około 10 pracowników, potrzebną infrastrukturę komunikacyjną itp. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że choć organizacja realizowała projekty o dużej wartości, to jednak 
jej stabilność finansowa była ograniczona – w jednym roku projektów było tak dużo, że ledwie 
udawało się wszystko zrealizować, a w innym – brakowało środków na zapewnienie podstawo-
wych pensji pracownikom. Większość działalności opierała się przy tym na aktywności 2 liderów: 
Przemysława Ołdakowskiego, dyrektora, oraz Bogusława Pyzochy, wicedyrektora. Fundacja 
zatrudniała jeszcze jednego młodego pracownika do obsługi funduszu grantowego. 2-oso-
bowa kadra była zbyt mocno zaangażowana w działania społeczne, by na poważnie zająć 
się działalnością gospodarczą. Ponadto nie została wytworzona kultura organizacyjna i kultura 
pracy, ponieważ nie były wcześniej potrzebne – współpraca opierała się w dużej mierze na 
relacjach koleżeńskich, które w momencie zatrudnienia większej liczby młodych, nieprzyzwy-
czajonych do pracy ludzi przestały wystarczać. Ewentualna porażka przedsiębiorstwa społecz-
nego, zarówno ze względu na konsekwencje finansowe, jak też wpływ na inne realizowane 
projekty i kontakty z partnerami w regionie, mogłaby okazać się dużym zagrożeniem dla całej 
organizacji. Zagrożeniem, którego, patrząc na bogate doświadczenie projektowe Fundacji, nikt 
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nie brał pod uwagę. Indywidualizm liderów, nieformalność kontaktów i nierównomierne rozło-
żenie zadań w czasie, które nie przeszkadzały w realizacji działań społecznych, stały się ba-
rierą dla rozwoju działalności gospodarczej. Dopiero ograniczenie liczby pracowników, nowy 
podział obowiązków pomiędzy liderami organizacji i zmiany strukturalne w firmie pozwoliły jej 
rozwinąć skrzydła. Wieloletni dorobek zaczął przynosić konkretne dochody.

Powyższe przykłady pokazują, jakim potencjałem dysponowały różne organizacje przed uru-
chomieniem działalności gospodarczej, i które silne strony oraz słabości okazały się kluczowe 
dla funkcjonowania przyszłych firm społecznych. Trzeba przy tym pamiętać, że liczy się tak na-
prawdę zespół różnych elementów. Słaby potencjał organizacji w pewnej dziedzinie nie wyklu-
cza sukcesu firmy, pod warunkiem, że rekompensują to inne czynniki. Najważniejsza jest rzetelna 
analiza wszystkich silnych i słabych stron organizacji przed podjęciem decyzji o uruchomieniu 
firmy społecznej. Zdając sobie bowiem sprawę z własnych słabości, łatwiej jest uniknąć kłopo-
tów, które mogą z nich wyniknąć.

Każda organizacja funkcjonuje w określonym otoczeniu, które może sprzyjać, bądź przeszka-
dzać uruchomieniu i funkcjonowaniu firmy społecznej. Jeżeli ocena wewnętrznego potencja-
łu organizacji wypadła pomyślnie, następnym krokiem będzie analiza środowiska, w którym 
ma ona działać. Jej celem będzie określenie, kto może być partnerem i będzie sprzyjać pla-
nowanej działalności, a kto może ją utrudniać, zatem, z którymi przedsiębiorcami lokalnymi 
warto zacieśnić współpracę i jakie korzyści mogą z niej wyniknąć. Jeżeli otoczenie jest skraj-
nie niesprzyjające, może się okazać, że uruchomienie firmy społecznej jest skazane na niepo-
wodzenie i stanowi zagrożenie dla działalności całej organizacji. Trzeba również pamiętać, że 
ewentualna porażka przedsiębiorstwa społecznego może zachwiać dotychczasowymi dobry-
mi relacjami z lokalnymi partnerami, opartymi dotychczas na działalności społecznej. 

III. Analiza potencjału w regionie –.
analiza otoczenia.

przyszłego przedsiębiorstwa

III. Analiza potencjału.
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Na otoczenie organizacji składają się z różne podmioty, które mogą wywierać mniejszy lub większy 
wpływ na działanie przyszłej firmy społecznej. Do otoczenia organizacji można zaliczyć m.in.:
-  władze samorządowe i inne instytucje publiczne (parki narodowe i krajobrazowe, lasy pań-

stwowe,  szkoły publiczne, urzędy pracy, policję, wojsko, ośrodki kultury itp.);
-  instytucje wsparcia (izby gospodarcze, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia i sieci przedsiębior-

ców, organizacje wspierające działalność społeczną i gospodarczą, w tym inkubatory przed-
siębiorczości, fundusze pożyczkowe, instytucje badawcze, organizacje parasolowe itp.); 

-  inne przedsiębiorstwa, które mogą być bądź partnerami, bądź konkurentami dla przyszłej dzia-
łalności  firmy; 

-  lokalne i ponadregionalne struktury współpracy, do których należą Grupy Partnerskie dla Zrów-
noważonego Rozwoju i Krajowa Sieć Grup Partnerskich, Lokalne Grupy Działania programu 
LEADER+ i inne.

Grupa Partnerska dla Zrównoważonego Rozwoju to porozumienie organizacji pozarządo-
wych, samorządów i firm, które wspólnie działają na rzecz rozwoju społeczno-gospodarcze-
go regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Grupa realizuje part-
nerskie projekty zgodnie z określonymi przez swoich członków celami. Pierwsze tego typu 
partnerstwa powstały w Polsce w 2000 r. przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. 
Od 2005 r. działa również Krajowa Sieć Grup Partnerskich, zrzeszająca obecnie 19 partnerstw 
z całego kraju, które wspólnie realizują ponadregionalne projekty i programy, wymieniają się 
doświadczeniami oraz kształtują standardy partnerstwa w Polsce. Sztandarowymi programa-
mi Krajowej Sieci są Zielone Szlaki Greenways i Ekomuzea (http://www.greenways.pl), Szkoły 
dla Ekorozwoju (http://www.ekoszkola.pl), Produkt Lokalny i Czysty Biznes (http://www.czysty-
biznes.pl). Wszystkie organizacje pozarządowe tworzące przedsiębiorstwa społeczne w ra-
mach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” korzystały z regionalnego 
zaplecza będącego efektem kilkuletniej współpracy w ramach Grup Partnerskich (więcej na 
http://www.grupypartnerskie.pl).

Lokalna Grupa Działania to organizacja 3-sektorowa (złożona z przedstawicieli sektora pu-
blicznego, prywatnego i pozarządowego) utworzona w ramach programu LEADER+, powo-
łana do przygotowania i realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy 
też Lokalnej Strategii Rozwoju (http://www.leaderplus.org.pl).

Dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego ważne jest przy tym nie tylko samo bogac-
two owego otoczenia, ale przede wszystkim funkcjonujące w nim relacje i powiązania, nazy-
wane kapitałem społecznym.

Kapitał społeczny to zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posia-
daniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wza-
jemnej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie – która dostarcza 
każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wia-
rygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego słowa1.

Chodzi tu więc o wszelkie formalne bądź nieformalne relacje pomiędzy lokalnymi podmiota-
mi, które przyczyniają się do rozwoju danej społeczności, przyspieszając przepływ wiedzy i in-
formacji, ułatwiając zawieranie transakcji gospodarczych, pionową integrację przedsiębiorstw 
(np. kooperację producentów z poddostawcami), współpracę branżową itp. W przypadku or-

1  P. Bourdieu, The Forms of Capital, 1985

ganizacji pozarządowych dodatkowe znaczenie będą miały również dotychczas podejmowa-
ne działania o charakterze społecznym i oparte na nich relacje współpracy. Analiza otoczenia 
będzie polegała przede wszystkim na ocenie potencjału istniejących, bądź możliwych do na-
wiązania, kontaktów z innymi podmiotami dla działalności przyszłej firmy społecznej. Przemyśle-
nia wymaga cały szereg kwestii, o których mowa będzie poniżej.

III.1. Potencjał regionu
Każdy region dysponuje określonym potencjałem rozwojowym, który stanowi wypadkowa sil-
nych i słabych stron. Składa się na niego wiele czynników: od zasobów przyrodniczych, przez 
tradycje historyczno-kulturowe, dziedzictwo przemysłowe, umiejętności wytwarzania określo-
nych produktów lub usług, infrastrukturę, po wiedzę i kompetencje mieszkańców (zob. rozdz. 
III.3). Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej warto przeanalizować 
atuty danego obszaru i zastanowić się, w jaki sposób firma społeczna mogłaby je wykorzystać. 
Przykładowo, bogactwo walorów przyrodniczych, atrakcje dziedzictwa kulturowego i rozwinię-
ta (choćby na podstawowym poziomie) infrastruktura turystyczna powinny spełniać wystarcza-
jące warunki do uruchomienia firmy z branży turystycznej, o ile konkurencja w tej dziedzinie nie 
jest zbyt silna i są partnerzy, którzy dostarczą niezbędnych usług. Jeśli istnieje takie ryzyko, moż-
na rozważyć rozpoczęcie działalności w branży komplementarnej do dominującej w danym 
regionie. Mówiąc obrazowo, jeżeli jakiś region jest znany z produkcji butów, to być może szan-
są dla firmy społecznej będzie produkcja sznurówek. Z drugiej strony, analizując otoczenie, nie 
wolno zapominać, że potencjałem może być również całkowity brak jakiegoś typu działalno-
ści w danym regionie – przedsiębiorstwo społeczne może wtedy wykorzystać niszę i stać się 
pierwszym w regionie dostawcą pewnych produktów lub usług. W takim przypadku trzeba się 
jednak upewnić, że istnieje na nie zapotrzebowanie na rynku.

Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości stanęło przed szan-
są wykorzystania wyjątkowego potencjału przyrodniczego i historycznego 
regionu gorlickiego, w którym odkryto pierwsze na świecie ślady poszukiwa-
nia i wydobycia ropy naftowej (szyby naftowe, destylarnie, kiwony itp.), co 
dowodzi jego pionierstwa w rozwoju światowej energetyki. Na tym obsza-
rze w XIX w. mieszkał i pracował wynalazca lampy naftowej Ignacy Łuka-
siewicz. Region gorlicki, położony u podnóża Beskidu Niskiego, jest również 
znanym w skali międzynarodowej ośrodkiem wytwarzania tradycyjnego rękodzieła – charakte-
rystycznych serwet i ozdób z koronki klockowej. Rozwijaniem i wykorzystaniem potencjału zajęło 
się Partnerstwo dla Ziemi Gorlickiej, zrzeszające aktywnych ludzi z regionu, a Stowarzyszenie po-
stanowiło wykorzystać wszystkie te atuty w działalności firmy społecznej Dolina Ropy, opierając 
jej ofertę na sprzedaży lokalnych produktów (w tym zwłaszcza dekoracyjnych wyrobów z koron-
ki klockowej, kolorowego szkła, drewna itp.) oraz na organizacji turystyki industrialnej, bazującej 
na śladach funkcjonowania przemysłu naftowego. Jednocześnie Stowarzyszenie wspierało firmę, 
rozwijając i promując ideę Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Przykład Ziemi Gorlickiej 
pokazuje jednak, że nawet oczywisty, wydawałoby się, atut regionu może być trudny do wyko-
rzystania w działalności gospodarczej. Okazało się, że wyroby z koronki klockowej są produktem 
luksusowym, stosunkowo trudnym do sprzedaży, ze względu na jego niszowy charakter i odle-
głość miejsca jego wytwarzania od potencjalnego klienta. Po pewnym czasie stało się jasne, że 
Dolina Ropy musi w większym stopniu skupić się na organizacji turystyki, traktując piękne koronko-
we ozdoby raczej jako promocyjną wizytówkę regionu niż znaczące źródło przychodów.

III.2. Potencjał działań społecznych
W wielu regionach podejmowane są inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do ich rozwo-
ju, ale nie generują dochodów, ponieważ są realizowane przez organizacje, które nie działa-
ją dla zysku. Szansę wykorzystania projektów społecznych do rozwijania działalności gospodar-
czej i tworzenia miejsc pracy daje firma społeczna. Przykładowo, jeżeli organizacja pozarządowa 
wspiera powstawanie szlaków turystycznych i rozwój lokalnych atrakcji wokół nich, to firma spo-
łeczna może korzystać z tego potencjału, uruchamiając działalność w dziedzinie turystyki. Je-
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żeli zaś partnerzy społeczni stworzyli markę lokalnych produktów i współpracują z wytwórcami, 
to przedsiębiorstwo może zarabiać na ich sprzedaży. Warunkiem powodzenia jest jednak w tym 
wypadku stała współpraca z lokalnymi partnerami (np. w ramach Grupy Partnerskiej dla Zrów-
noważonego Rozwoju) i wzajemne zaufanie. Partnerzy muszą być przekonani, że zyski z działal-
ności gospodarczej będą przeznaczane na cele społeczne z korzyścią dla całego regionu lub, 
że działalność firmy poprawia sytuację gospodarczą innych podmiotów w regionie, np. przy-
ciąga turystów, którzy kupują ich produkty lub korzystają z ich usług. 

Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska powstała w 2003 r. w wy-
niku integracji działań Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” z inicjatywy 
bieszczadzkiego lidera Przemysława Ołdakowskiego i innych partnerów, 
przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Fundacja została po-
wołana, by koordynować wspólne programy Grupy Partnerskiej, tj. długo-
falowe, regionalne inicjatywy takie, jak: rozwój polsko-ukraińsko-słowac-
kiego szlaku „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie, wspieranie 
lokalnej wytwórczości przez system certyfikacji i sprzedaży produktów lokal-

nych „Made in Bieszczady”, tworzenie ekomuzeów prezentujących w terenie dziedzictwo przy-
rodnicze i kulturowe regionu, działania na rzecz ochrony krajobrazu itp. Przez kilka lat partnerskiej 
współpracy w Bieszczadach powstała rozbudowana infrastruktura turystyczna, której potencjał 
gospodarczy był jednak ciągle niewykorzystany. Szansą na zmianę tej sytuacji było zaangażowa-
nie się w projekt „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. przedsiębiorstwo społeczne 

„Zielony Rower” jest przedłużeniem działalności Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, ramie-
niem gospodarczym całej struktury, generującym zyski z turystyki dla całego regionu, które mają 
być następnie przekazywane na kolejne działania społeczne. Koncepcja ta jest logicznym roz-
szerzeniem dotychczasowej działalności, pożądanym przez partnerów i potrzebnym w regionie. 
Ścisła współpraca z Grupą Partnerską, wysoki poziom zrozumienia przez Partnerów miejsca przed-
siębiorczości społecznej w działaniach Grupy sprawiły, że w momentach kryzysu przedsiębiorstwo 
społeczne „Zielony Rower” uzyskało od nich bardzo istotne wsparcie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” działa w ramach 
Grupy Partnerskiej „Krzemienny Krąg”, na obszarze, który zdawał się mieć 
ograniczony potencjał gospodarczy – w momencie powstania organizacji 
Bałtów był jedną z tysięcy ubogich gmin w centralnej Polsce, z wysoką sto-
pą bezrobocia i całkowitym brakiem perspektyw na rozwój. W 2001 r. miesz-
kańcy postanowili „wziąć sprawy w swoje ręce”. Przy współpracy organizacji 
pozarządowych i wsparciu lokalnego biznesu w Bałtowie powstał Bałtowski 
Park Jurajski z makietami dinozaurów o naturalnych kształtach i wymiarach, 

uruchomiono spływ tratwami rzeką Kamienną, stok narciarski, Zwierzyniec Bałtowski, tj. park safa-
ri z licznymi zwierzętami, głównie kopytnymi, a także wiele innych atrakcji, które przyciągają set-
ki tysięcy turystów rocznie. Tak rozbudowana infrastruktura turystyczna wymaga fachowej obsłu-
gi, w tym w zakresie m.in. utrzymania porządku i zieleni. Przedsiębiorstwo społeczne Allozaur zostało 
utworzone, by wykonywać usługi porządkowe, remontowe, pielęgnacyjne, gastronomiczne i inne, 
niezbędne do funkcjonowania istniejących atrakcji turystycznych. Jego powstanie było więc od-
powiedzią na potrzebę, jaka pojawiła się w regionie na skutek wcześniejszych działań społecz-
nych, które spowodowały znaczny rozwój ruchu turystycznego. Profil firmy został także dostosowany 
do dostępnej na rynku siły roboczej – Bałtów jest gminą wiejską, w której zdecydowana większość 
mieszkańców ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Oferując pracę przy wykonywaniu 
prostych czynności związanych z obsługą ruchu turystycznego, firma społeczna Allozaur skutecznie 
przyczynia się do rozwiązania problemu bezrobocia na tym terenie.

III.3. Kapitał ludzki
Przy analizie otoczenia trzeba koniecznie wziąć pod uwagę charakter dostępnej w regionie siły 
roboczej. Jeżeli region jest bardzo biedny, a jego mieszkańcy słabo wykształceni, uruchomienie 
działalności w branży wymagającej zaawansowanych umiejętności i wiedzy może wymagać 
sprowadzenia pracowników z innych terenów, co bywa skomplikowane, kosztowne i nie roz-

wiązuje problemu miejscowego bezrobocia. Warto też przyjrzeć się dostępnym w regionie szko-
łom zawodowym i technicznym. Przykładowo, obecność szkoły gastronomicznej ułatwi znale-
zienie pracowników w przypadku projektu uruchomienia kawiarni czy restauracji. Po bardziej 
szczegółowe informacje warto udać się np. do Powiatowego Urzędu Pracy, który dysponu-
je dokładnymi danymi na temat profilu osób bezrobotnych w regionie i poszukiwanych przez 
nich zajęć. 

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia” uruchomiło swą działal-
ność w Suchej Beskidzkiej, gdzie działa Wyższa Szkoła Turystyki i Ekolo-
gii. Powstała przy Stowarzyszeniu firma społeczna Green Traveller mogła 
bez trudu znaleźć w regionie wykształconych absolwentów, przygotowa-
nych i zmotywowanych do pracy w sektorze turystyki. Problemem okazał 
się jednak brak doświadczenia zawodowego i związany z tym brak kultu-
ry pracy, a także początkowy przerost zatrudnienia w firmie. Z doświadczeń 
kadry przedsiębiorstwa wynika, że w przypadku zatrudniania dużej grupy 
młodych, ambitnych, wykształconych osób bez doświadczenia, trzeba 
włożyć wiele wysiłku w zarządzanie zespołem i stworzenie odpowiednich standardów pracy. Nie-
mniej jednak, w perspektywie długookresowej istnienie w regionie babiogórskim szkoły o profilu 
turystycznym okazało się istotnym atutem dla nowopowstałego biura turystycznego, jakim jest fir-
ma społeczna Green Traveller. Można więc powiedzieć, że od samego początku skutecznie ko-
rzystano z dostępnego w regionie kapitału ludzkiego. Stosunkowo wysoki potencjał działań spo-
łecznych Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia Góra” (np. przebiegający przez region Bursztynowy 
Szlak Greenway, przyznawany lokalnym produktom Znak Promocyjny „Łączy nas Babia Góra”, 
sieć dystrybucji tych produktów, pod nazwą Babiogórskie Sklepiki) był ważną bazą do urucho-
mienia firmy społecznej. Okazało się jednak, że jest on niewystarczający, by firma utrzymała się 
ze sprzedaży produktów turystycznych regionu babiogórskiego. Stworzono w związku z tym ofertę 
wyjazdów zagranicznych pod odrębną marką Ambasador Regionów, która ma firmie zapewnić 
stabilność dochodów, do czasu wytworzenia mody na turystykę pod Babią Górą.

Analiza potencjału w regionie
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Jeżeli analiza potencjału wewnętrznego organizacji pozarządowej, jak również badanie jej oto-
czenia wskazują, że prowadzenie firmy społecznej może być skuteczną metodą działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przychodzi moment podjęcia kluczowych decyzji dotyczących 
kształtu przyszłego przedsiębiorstwa. Organizacja musi bowiem na tym etapie wybrać formę 
prawną dla planowanej działalności gospodarczej, następnie zarejestrować nowy podmiot, 
a także określić przynajmniej podstawowe elementy jego strategii (biznesplanu) takie, jak pro-
dukt, klient, marka itp. Kroki te wymagają rzetelnego przygotowania i znajomości podstawo-
wych regulacji prawnych w zakresie działalności gospodarczej.

IV. Proces powstawania.
firmy społecznej

IV. Proces powstawania 
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IV.1. Wybór formy prawnej firmy społecznej 
Prezentując dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje po-
zarządowe, zaznaczyć należy, iż wobec braku kompleksowej regulacji w tym zakresie, sferę tę 
determinuje cały szereg norm zamieszczonych w wielu aktach prawnych (zob. ramka poniżej). 
Obecnie trwają pierwsze prace nad stworzeniem całościowej regulacji dotyczącej funkcjono-
wania przedsiębiorstw społecznych w Polsce, zaś obowiązujące przepisy prawne regulują wy-
łącznie status spółdzielni socjalnych.

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje po-
zarządowe:
1. Ustawa z dn. 15 IX 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych;.
2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 VIII 2004 r. w sprawie przyjęcia progra-

mu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006;
3.  Ustawa z dn. 30 IV 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 
4. Ustawa z dn. 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
5.  Wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie rozliczania przychodów z tytułu wspar-

cia otrzymywanego w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL dla Polski 2004-06 z dn. 5 VIII 2005 r.;

6. Ustawa z dn. 26 VI 1974 r. – Kodeks Pracy;
7. Ustawa z dn. 29 i 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
8. Ustawa z dn. 7 IV 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach;
9. Ustawa z dn. 6 IV 1984 r. o fundacjach;

10. Ustawa z dn. 28 IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym, również przedsiębiorstwa społeczne powołane w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL borykały się z istotnym problemem braku przejrzystych, jednoli-
tych i skodyfikowanych przepisów prawnych, które byłyby wystarczająco zrozumiałe i dostępne 
dla kadry i osób zarządzających. Na tę sytuację nałożyła się jeszcze kwestia szeregu uregulo-
wań o szczególnym charakterze, wynikających z wymogów i procedur przewidzianych w ra-
mach programu IW EQUAL. Zdefiniowano tam pewne ogólne zasady, w oparciu o które powo-
ływano firmy społeczne oraz programowano ich cele, założenia i kluczowe obszary działania. 
Nie wydaje się tu zasadne prezentowanie w sposób zbyt szczegółowy uwarunkowań projekto-
wych, warto przedstawić jedynie pokrótce zasadnicze modele funkcjonowania przedsiębiorstw 
społecznych i ich formalnych relacji z organizacją macierzystą, jakie wypracowano w ramach 
projektu. Doświadczenia w tym zakresie mogą okazać się bowiem przydatne dla każdej orga-
nizacji pozarządowej planującej uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego. 

Przedsiębiorstwa społeczne powinny, co do zasady, służyć realizacji zadań mieszczących 
się w szeroko rozumianej działalności pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności na rzecz społeczności lokalnej, pozytywnego wpływu na lokalny rynek pracy oraz 
zasoby lokalne.

Należy zwrócić uwagę, iż przy ubieganiu się o dofinansowanie ze źródeł publicznych, mogą 
często występować dodatkowe wymagania, wiążące się z koniecznością gwarancji szeroko 
rozumianego społecznego charakteru przedsięwzięcia. W praktyce będzie to oznaczało ko-
nieczność sprostania określonym wymogom formalnym i proceduralnym, odnoszącym się za-
równo do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i jej formy czy specyfiki.
Jak już wspomniano, organizacja pozarządowa planująca uruchomienie przedsiębiorstwa spo-
łecznego musi się opierać na istniejących przepisach z zakresu działalności gospodarczej.
Zasadniczo ma więc do wyboru 3 możliwości:
a) powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.);
b) utworzenie oddziału organizacji;
c) uruchomienie działalności gospodarczej w ramach organizacji.

a) Utworzenie przez organizację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W tej sytuacji spółka staje się odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną i od-
rębny majątek, jednakże z uwagi na to, iż jej wspólnikiem (właścicielem lub współwłaścicielem) 
jest organizacja, spółka musi ściśle z nią współpracować w zakresie prowadzonych działań i re-
alizowanych celów. Istotną wadą omawianego rozwiązania jest konieczność zgromadzenia 
kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł, niezbędnego do zarejestrowania spółki z o.o. 
oraz wysokie koszty obsługi księgowej, związane z silnie sformalizowanym systemem prowadze-
nia księgowości. Z punktu widzenia kosztów wskazane jest, aby organizacja nie była jedynym 
wspólnikiem spółki z o.o. (tj. właścicielem 100% udziałów), albowiem w przypadku spółki 1-oso-
bowej konieczne jest składanie przez wspólnika oświadczeń woli wobec spółki w formie aktu 
notarialnego, co znacznie podnosi koszty prowadzenia działalności. W przypadku 2 wspólników 
ustawa już nie przewiduje tego rygoru. 

b) Utworzenie oddziału organizacji (w formie fundacji, stowarzyszenia lub spółki). 
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 VI 2004 r. (DzU 04.173.1807), 
oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, 
wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania 
działalności. Oddział stowarzyszenia, spółki bądź fundacji staje się zatem z chwilą utworzenia 
podmiotem odrębnym pod względem organizacyjnym od zakładu głównego, jednak, podob-
nie jak opisana wyżej spółka z o.o., ściśle z nim powiązanym pod względem realizacji przyję-
tych założeń. Konieczne jest przy tym, by statut organizacji macierzystej przewidywał możliwość 
tworzenia przez niego oddziałów. Procedura związana z rejestracją oddziału jest identyczna jak 
procedura związana z rejestracją zakładu głównego – fundacji, spółki bądź stowarzyszenia.

Zaprezentowane powyżej rozwiązania ilustrują, jak w praktyce uruchomić działalność gospo-
darczą, żeby jej prowadzenie odbywało się niejako poza organizacją główną, i żeby stała się 
ona odrębnym obszarem funkcjonowania organizacji. Zarówno spółka, jak i oddział dysponu-
ją bowiem szeroko rozumianą samodzielnością organizacyjną i prawną, będąc w istocie od-
rębnymi podmiotami. Przywołane tu formy prawne dają ponadto praktyczną możliwość jasne-
go i czytelnego zdefiniowania określonych celów, którym służyć ma prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

c) Uruchomienie działalności gospodarczej.w.ramach struktury organizacji.
W tym przypadku działalność prowadzona jest przez wydzieloną organizacyjnie komórkę, nie-
posiadającą jednak odrębnej osobowości prawnej. Tak powstałe przedsiębiorstwo stanowi in-
tegralną część działalności organizacji macierzystej. Do niej należy więc stworzenie warunków 
niezbędnych do uruchomienia i sprawnego funkcjonowania firmy społecznej. Warto podkreślić, 
iż przyjęcie tego wariantu oznacza, że pomimo organizacyjnego wyodrębnienia firmy społecz-

Proces powstawania firmy społecznej
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nej, w stosunkach zewnętrznych nie posiada ona możliwości występowania jako odrębny pod-
miot (nie ma osobowości prawnej), zatem uprawnioną do reprezentacji interesów przedsiębior-
stwa w stosunkach z osobami trzecimi będzie tylko organizacja macierzysta. Wyodrębnienie 
firmy (społecznej) jako zorganizowanej jednostki, działającej w strukturze określonego podmio-
tu wiąże się także z koniecznością zapewnienia przejrzystości przepływów finansowych. Jest to 
szczególnie istotne w sytuacji, gdy zapewnienie firmie odpowiednich warunków do prawidło-
wego działania nie jest jedynym statutowym zadaniem organizacji, bądź też jeśli wolą organi-
zacji powołującej będzie reinwestowanie osiąganych przez firmę przychodów. 

Zestawienie dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
przez organizacje pozarządowe

SPóŁKA ZALEżNA.
(SPóŁKA.Z.O.O.)

ODDZIAŁ ORGANIZACJI.
POZARZąDOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARCZY.
W RAMACH ORGANIZACJI 

POZARZąDOWEJ

Podstawa działania 
– zapisy.w.statucie, 
regulamin, akty 
notarialne

Powołanie spółki powoduje, że 
działalność gospodarcza pro-
wadzona jest przez tę spółkę, a 
nie przez samą organizację po-
zarządową (wyjątkiem jest spół-
ka cywilna).
Odpowiedzialność
Za zobowiązania spółki z o.o. od-
powiada spółka całym swoim 
majątkiem. Wspólnicy nie odpo-
wiadają za zobowiązania spółki, 
choć w określonych przepisami 
sytuacjach obejmowani są od-
powiedzialnością.
I tak np. wspólnicy odpowiadają 
osobiście, całym majątkiem za 
zobowiązania podatkowe, w ta-
kiej części, w jakiej mają prawo 
uczestniczyć w podziale zysku.
Za zobowiązania spółki odpo-
wiadać może również Zarząd.
Jeżeli egzekucja przeciwko spół-
ce okazała się bezskuteczna, 
członkowie zarządu odpowia-
dają solidarnie za jej zobowią-
zania.
Prowadzenie spraw. i. reprezen-
tacja spółki
Spółkę reprezentuje Zarząd oraz 
prowadzi jej sprawy.
Zarząd składa się z 1 albo więk-
szej liczby członków. Do Zarzą-
du mogą być powołane osoby 
spośród wspólników lub spoza 
ich grona.
Członek zarządu jest powoły-
wany i odwoływany uchwałą 
wspólników, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej.

Każda podmiot prawny (np. sto-
warzyszenie lub fundacja) może 
utworzyć oddział, pod warun-
kiem że posiada odpowiedni 
zapis w statucie.
 Możliwość taka przewidziana zo-
stała przez art. 5 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, 
zgodnie z którym oddziałem jest 

„wyodrębniona i samodzielna 
organizacyjnie część działalno-
ści gospodarczej, wykonywana 
przez przedsiębiorcę poza siedzi-
bą przedsiębiorcy lub głównym 
miejscem wykonywania działal-
ności”. 
Jak wynika z tego zapisu oddział 
może zostać utworzony tylko 
przez przedsiębiorcę, czyli pod-
miot wykonujący działalność 
gospodarczą.
Celem utworzenia oddziału jest 
prowadzenie działalności poza 
siedzibą główną przedsiębiorcy, 
albowiem zakres działalności od-
działu musi zawierać się w zgło-
szonym zakresie działalności pod-
miotu pierwotnego.
Oddział nie posiada osobowości 
prawnej, zaś wszelkie obowiąz-
ki i prawa dotyczą w każdym 
przypadku samego przedsiębior-
cy, który otworzył oddział (w tym 
przypadku organizacji macie-
rzystej).
Należy w tym miejscu podnieść, 
iż w wypadku stowarzyszenia 
ustawa o stowarzyszeniach w art. 
10 § 2 przewiduje możliwość po-
wołania tzw. terenowych jedno-
stek organizacyjnych. W takim 
wypadku stowarzyszenie zobo-
wiązane jest określić w statucie 
strukturę organizacyjną oraz za-
sady tworzenia tych jednostek. 
Zgodnie z art. 17 § 1a terenowa 
jednostka organizacyjna może 
posiadać osobowość prawną, 
jeżeli statut stowarzyszenia to 
przewiduje.
W takiej sytuacji jej prawa i obo-
wiązki mogą być niezależne od 
praw i obowiązków stowarzy-
szenia.

Jest to forma wewnętrzna prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
która odbywa się bezpośred-
nio w ramach stowarzyszenia czy 
fundacji we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność.
Oznacza to, że działalność pro-
wadzi organizacja i ona odpo-
wiada bezpośrednio za zobo-
wiązania.
Działalność gospodarcza we-
wnątrz struktury organizacyjnej 
może być prowadzona w 3 for-
mach: 

1. bez wyodrębnienia.
Działalność gospodarcza prowa-
dzona jest w ramach organizacji 
pozarządowej jako projekt orga-
nizacji. 

- Forma przydatna do prowadze-
nia niewielkiej działalności, bez 
zatrudniania lub przy zatrudnie-
niu małej liczby pracowników.

- Stosowana najczęściej, gdy 
przedmiot działalności statuto-
wej i gospodarczej pokrywają się.

- Dla prowadzenia takiej działal-
ności konieczne jest przygotowa-
nie odpowiedniego planu kont 
księgowych, by wyodrębnić tę 
działalność. 

- Urzędowi Skarbowemu przed-
stawia się jedno rozliczenie dzia-
łalności.

2.. W. formie zakładu na ograni-
czonym rozrachunku
Zakład jest to jednostka organiza-
cyjna stowarzyszenia lub fundacji 
powołana przez uprawnione or-
gany do wykonywania działalno-
ści gospodarczej. 

- Zakład ma własną nazwę.
- Zakład nie posiada osobowości 
prawnej.

- Zadaniem zakładu jest organi-
zacja i prowadzenie założonej 
przez organizację działalności 
gospodarczej.

- Forma ta umożliwia rozdzielenie 
programowe działalności gospo-
darczej od statutowej.

W pozostałym zakresie jednostka 
ta niczym nie różni się od oddzia-
łu, zaś jej celem jest prowadze-
nie działalności poza siedzibą 
główną stowarzyszenia.

- Na czele zakładu stoi kierownik 
zakładu (może być inna nazwa 
stanowiska, np. dyrektor). Jest on 
osobą powołaną i upoważnioną 
przez Zarząd do prowadzenia za-
kładu. W związku z wykonywa-
ną działalnością osoba taka po-
winna mieć pełnomocnictwa 
do podejmowania decyzji zwią-
zanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, w tym możli-
wość zaciągania zobowiązań.

- Zakład na ograniczonym rozra-
chunku nie ma odrębnej księgo-
wości – księgowość wewnątrz or-
ganizacji oparta jest na planie 
kont.

- W stosunku do poprzedniej formy 
zakład taki pozwala uelastycznić 
zarządzanie poprzez przekazanie 
części decyzji kierownikowi zakła-
du. Charakteryzuje się częścio-
wym oddzieleniem działalności 
statutowej od gospodarczej.

�..W. formie zakładu na pełnym 
rozrachunku
Prowadzenie zakładu na peł-
nym rozrachunku umożliwia cał-
kowite oddzielenia działalności 
statutowej od działalności go-
spodarczej.
Powołany zakład staje się jed-
nostką organizacyjną nie po-
siadającą osobowości prawnej, 
uzyskuje swój numer REGON, ma 
swój rachunek bankowy, prowa-
dzi oddzielną księgowość i spo-
rządza swój bilans. Bilans zakładu 
jest jednym z elementów ogólne-
go bilansu całej organizacji.
Kierownik zakładu ma pełno-
mocnictwa do nabywania 
praw i zaciągania zobowiązań.
Powyższe formy wykonywania 
działalności gospodarczejpowo-
dują, że organizacja odpowia-
da za swoje zobowiązania ca-
łym majątkiem.

Czas rejestracji / wy-
dzielenia danej for-
my

koszty- rejestracja w KRS trwa 
około 2 tyg.

- 1 000 zł wpis do KRS 500 zł za 
ogłoszenie w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym wpisu 
podmiotu do KRS

Utworzenie oddziału sprowadza 
się do złożenia do odpowied-
niego rejestru sądowego wnio-
sku o zmianę wpisu. Numer i for-
ma tego wniosku, a także czas 
rozpatrzenia i koszty uzależnio-
ne są od tego, w jakiej formie 
prawnej działa podmiot chcą-
cy utworzyć oddział (zasadni-
czo od 2 tyg. do 3 mies.). 

Podjęcie dezyzji w formie 
uchwały
1. uchwała o podjęciu działal-
ności gospodarczej w określo-
nym przedmiocie;
2. uchwała o formie, w jakiej 
wykonywana będzie działal-
ność gospodarcza;
3. uchwała o zmianie statu-
tu i wprowadzeniu rozdzia-
łu „Działalność gospodarcza” 
(Uwaga! Jeżeli organizacja 
macierzysta jest stowarzysze-
niem, uchwała o zmianie sta-
tutu musi być zwykle podję-
ta przez Walne Zgromadzenie 
członków).
koszt zmiany statutu –
wpis do KRS,
ogłoszenie w MP – 250 zł
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- czasu trwania spółki, jeśli jest oznaczony;
- w wypadku wniesienia aportu konieczne jest jego szczegółowe określenie przez wskazanie oso-
by wspólnika, który go wnosi, jego wartości oraz ilości i wartości nominalnej objętych w zamian 
udziałów;
-  jeśli któremuś ze wspólników udzielone zostaną szczególne uprawnienia lub obarczony zostanie 

dodatkowymi obowiązkami muszą się one również znaleźć w umowie.

Etap.IV
Do powstania spółki z o.o. zgodnie z art. 163 KSH wymagane jest:
- zawarcie umowy spółki;
-  wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie 

objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki;
- powołanie zarządu;
-  ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa 

spółki;
- wpis do rejestru.

Etap.V
Zgłoszenie do rejestru zawiązania spółki musi nastąpić do Sądu Rejestrowego właściwego ze 
względu na siedzibę spółki w terminie 6 mies. od dnia zawiązania umowy spółki na właściwym 
formularzu. Wniosek o wpis spółki do rejestru muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu nowo 
powołanej spółki.
Zgłoszenie, zgodnie z art. 166 KSH musi zawierać:
- firmę, siedzibę i adres spółki;
- przedmiot działalności spółki;
- wysokość kapitału zakładowego;
- określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
- nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
- nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli zostały ustanowione;
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
- jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma;
- w wypadku gdy, powoływana jest spółka 1-osobowa konieczne jest również zawarcie nazwi-
ska i imienia albo nazwy i siedziby oraz adresu jedynego wspólnika wraz ze wzmianką, iż jest on 
jedynym wspólnikiem.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:
- umowę spółki;
-  oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zo-

stały przez wszystkich wspólników w całości wniesione;
-  jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę 

spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Etap.VI.
Po zarejestrowaniu spółki zarząd jest jeszcze zobligowany w terminie 2 tygodni złożyć we wła-
ściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem 
sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. 

DOŚWIADCZENIA.Z.PROJEKTU „GOSPODARKA SPOŁECZNA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”
Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska, podobnie jak 
3 innych partnerów regionalnych projektu, w początkowym eta-
pie podjęła decyzję o uruchomieniu przedsiębiorstwa społeczne-
go w formie wewnętrznej działalności gospodarczej organizacji. 
Wybór takiej formy działania był z pewnością najprostszym rozwią-
zaniem – zarejestrowanie działalności gospodarczej przy fundacji 
jest stosunkowo proste i nie wymaga dużych nakładów finansowych, nie trzeba również pro-
wadzić odrębnej księgowości, sporządzać osobnego bilansu itp. Jednak już po roku działal-

Zalety / wady +
- wyłączenie odpowiedzialno-
ści wspólnika za zobowiązania 
spółki;

- możliwość pozyskania kapita-
łu poprzez pozyskanie nowego 
wspólnika,

- przejrzystość finansów firmy i jej 
kondycji dzięki zaawansowane-
mu systemowi księgowości.

–
- wysoki minimalny kapitał zakła-
dowy;

- kosztowna procedura rejestra-
cyjna.

Forma ta znajduje zastoso-
wanie w zasadzie wyłącz-
nie w przypadku, gdy działal-
ność gospodarcza ma być 
prowadzona w innym miejscu 
niż siedziba podmiotu tworzą-
cego oddział.
W pozostałych przypadkach 
wiąże się to tylko z koszta-
mi i formalizmem rejestracji od-
działu, a nie przynosi żadnych 
dodatkowych korzyści.

+
- niskie koszty uruchomienia dzia-
łalności gospodarczej;

- mniej skomplikowana księgo-
wość niż w przypadku spół-
ki z o.o.;

- możliwość dofinansowania fir-
my z dotacji dla organizacji.

–
- brak odrębnej osobowości 
prawnej firmy społecznej, co 
może utrudniać prowadze-
nie działalności gospodarczej 
(formuła nieczytelna dla klien-
tów i kontrahentów);

- kondycja samej firmy może być 
trudna do określenia, jeśli plan 
kont wystarczająco nie wyod-
rębnia działalności gospodar-
czej;

- odpowiedzialność całej orga-
nizacji za działania przedsiębior-
stwa (ewentualna porażka firmy 
będzie zagrożeniem dla działal-
ności organizacji).

ETAPY TWORZENIA SPóŁKI.Z.OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOŚCIą
Aby powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest spełnienie warunków 
przewidzianych przez tytuł III dział i Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).
W związku z faktem, iż procesem najbardziej sformalizowanym jest utworzenie spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, poniżej zaprezentowano 6 etapów jej tworzenia:

Etap.I
1.  zgodnie z art. 151 KSH konieczne jest określenie celu, w jakim ma działać przyszła spółka – 

może to być każdy prawnie dopuszczalny cel;
2.  następnym krokiem jest ustalenie wspólników (zgodnie z art. 156 KSH istnieje możliwość powo-

łania spółki 1-osobowej);
3.  następnie należy ustalić wysokość kapitału spółki (min. 50 000 zł), ilość i wartość udziałów 

(wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł);
4.  wkład do spółki może przybrać zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną (tzw. aport) – po-

szczególne rzeczy ruchome bądź nieruchomości, czy też cały zakład (zorganizowane przed-
siębiorstwo lub jego część). Konieczne jest jednak dokładne oszacowanie jego wartości, naj-
lepiej poprzez specjalistę (biegłego) w danej dziedzinie;

5.  ostatecznym elementem jest ustalenie nazwy, siedziby spółki (tylko miejscowość) oraz przed-
miotu jej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. 

Etap.II.
Po ustaleniu w/w kwestii konieczne jest podjęcie uchwały przez organ uchwałodawczy dane-
go podmiotu (np. Rada Fundacji lub Zgromadzenie Wspólników) o zawiązaniu spółki, przystą-
pieniu do niej oraz objęciu w niej udziałów.

Etap.III
Kolejnym etapem jest stworzenie umowy spółki, która zgodnie z art. 157 KSH musi zawierać przy-
najmniej określenie:
- firmy i siedziby spółki;
- przedmiotu działalności spółki;
- wysokości kapitału zakładowego;
- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
- liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
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ności przedsiębiorstwa społecznego „Zielony Rower” kadra organizacji 
zaczęła rozważać powołanie spółki z o. o., będącą własnością Funda-
cji. Okazało się bowiem, że brak odrębnej osobowości prawnej firmy 
społecznej powoduje istotne ograniczenia w jej funkcjonowaniu, a tak-
że może potencjalnie stanowić zagrożenie dla Fundacji. Trudno było np. 
wytłumaczyć kontrahentowi, dlaczego na fakturze pojawiają się dane 
Fundacji, skoro rozmowy o ofercie prowadził z firmą „Zielony Rower”. 
Taka „podwójna osobowość” powodowała również komplikacje w kon-

taktach z urzędami i klientami. Nie było też możliwości pozyskania dodatkowego kapitału od 
wspólników, jak ma to miejsce w spółce. W przypadku negocjacji kredytowych z bankiem na-
leżało przedstawiać dokumenty finansowe całej Fundacji, z których kondycja firmy była trud-
na do odczytania. W momencie kryzysowym słaba kondycja przedsiębiorstwa społecznego 
stanowiła wręcz zagrożenie dla płynności finansowej Fundacji Bieszczadzkiej oraz dla jej re-
lacji z partnerami lokalnymi w regionie. Dodatkowym problemem okazał się niejasny podział 
kompetencji i odpowiedzialności kadry organizacji i kierownictwa przedsiębiorstwa. Wszystkie 
te problemy skłoniły liderów Fundacji do podjęcia działań w celu zebrania kapitału założy-
cielskiego i powołania spółki z o.o., której kierownik odpowiada przed Zarządem Fundacji, a 
zyski z działalności są przekazywane na działalność społeczną (fundusz dotacyjny w ramach 
Fundacji).

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” już w 2005 r. podjęło decy-
zję o uruchomieniu działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur”. Wymagało to zebrania 
wspólników i kapitału założycielskiego w wysokości 50 000 zł oraz podpi-
sania aktu założycielskiego. Stowarzyszenie nie dysponowało takimi środ-
kami, ale do spółki weszła osoba prywatna związana z regionem, która 
wniosła wkład w formie aportu (potrzebna była jego wycena przez rze-
czoznawcę). Z punktu widzenia prawa jest to najzwyklejsza spółka z o.o., 
jednak w akcie notarialnym zapisano, że wszystkie zyski będą przekazy-
wane na działalność społeczną w regionie. Zapis ten jest jednym z wa-
runków, które pozwalają nazywać firmę „Allozaur” przedsiębiorstwem 
społecznym. Z punktu widzenia przejrzystości finansów, wysiłek powoła-
nia spółki z pewnością się opłacił, czego dowodem jest przechodzenie 
innych firm powstałych w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku” na tę formę działalności gospodarczej.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż wybór dokonywany przez każdą organizację uzależniony jest 
de facto od rzeczywistego zakresu planowanej działalności oraz potencjalnych możliwości znale-
zienia partnerów. W sytuacji, gdy przewidywany zakres działalności nie jest znaczny, najwłaściw-
szym rozwiązaniem zdaje się być utworzenie zakładu gospodarczego w ramach samej organi-
zacji. Rozwiązanie takie jest najprostsze do przeprowadzenia pod względem formalnym, a także 
wiąże się z najniższymi kosztami uruchomienia działalności. Jeśli natomiast planowany zakres pro-
wadzonej działalności gospodarczej jest dość szeroki, a dodatkowo istnieją możliwości pozyska-
nia partnerów dla prowadzenia działalności gospodarczej, którzy gotowi są wnieść stosowny ka-
pitał, najrozsądniejszą formą jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiąże się 
to z większymi kosztami oraz koniecznością powołania nowej spółki, jednak ogranicza odpowie-
dzialność organizacji pozarządowej oraz pozwala wykorzystać kapitał zewnętrzny.

Formą, za którą przemawia stosunkowo najmniej argumentów, jest utworzenie oddziału. Nie 
różni się on bowiem praktycznie w ogóle od zakładu gospodarczego, jednak jego utworzenie 
wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz formalnościami rejestracyjnymi. 

IV. 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Firma to ludzie. Pracownicy stanowią największą wartość każdej firmy. Żeby firma mogła rozpo-
cząć swoją działalność, musi przejść procedurę rejestracyjną. Standardowo zajmuje ona około 

miesiąca. W przypadku organizacji pozarządowej uruchomienie działalności wiąże się m.in. ze 
zmianami w jej statucie, co może spowodować wydłużenie procedury. Zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dn. 19 XI 1999 r., Prawo działalności go-
spodarczej, oraz Ustawa z dn. 2 VII 2004 r., O swobodzie działalności gospodarczej.

W procesie rejestracji działalności gospodarczej trzeba uwzględnić 9 podstawowych kroków:

IV.2.1. Krok 1: Przygotowanie formalne organizacji do prowadzenia dzia-
łalności
Organizacja pozarządowa musi dokonać analizy swojego statutu pod kątem uruchomienia dzia-
łalności. W statucie konieczny jest zapis mówiący o tym, że organizacja prowadzi działalność go-
spodarczą i w jakiej formie. Szczególnie istotne jest wydzielenie działalności gospodarczej w przy-
padku organizacji pożytku publicznego. Zmiany w statucie rekomendowane przez Zarząd lub 
osobę odpowiedzialną za uruchomienie działalności wymagają, w przypadku stowarzyszenia, ak-
ceptacji Walnego Zgromadzenia Członków, a w fundacji – Rady Fundacji. Dopiero po zatwierdze-
niu przez odpowiednie organy, Zarząd stowarzyszenia lub fundacji składa w Sądzie Okręgowym, 
właściwym dla siedziby organizacji, wniosek o dokonanie zmian w statucie. Sąd Okręgowy ma 
3 miesiące na odpowiedź. Może zdarzyć się, że jest ona negatywna – propozycje zmian w statu-
cie zostaną z uzasadnionego powodu odrzucone przez sąd. Prowadząc procedurę zmian w statu-
cie najbezpieczniej jest skorzystać z porady prawnej, jeśli wewnątrz organizacji brakuje wiedzy i do-
świadczenia w tym zakresie. 
Czas trwania tego etapu jest więc trudny do przewidzenia. Zależy od sprawności w przygoto-
waniu propozycji zmian, szybkości akceptacji przez decyzyjne organy organizacji pozarządo-
wej, poprawnego złożenia wniosku oraz szybkości działania sądu.

IV.2.2. Krok 2: Rejestracja działalności gospodarczej
Prowadzenie firmy należy rozpocząć od rejestracji działalności w Ewidencji Działalności Gospo-
darczej, prowadzonej przez Urząd Miasta lub Gminy, właściwy dla siedziby organizacji zakłada-
jącej działalność. 
Formularz można wypełnić tradycyjnie lub elektronicznie, ale w każdym przypadku należy pod-
pisać go w obecności pracownika Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek wy-
maga określenia przedmiotu działalności – czyli opisu zakresu czynności wg Polskiej Klasyfikacji 
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Działalności. Ponadto Urząd Statystyczny wymaga określenia przedmiotu działalności głów-
nej i 2 dodatkowych na poziomie podklasy PKD (numer 5-oznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabe-
tu). Klasyfikacja kodów PKD dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (http://
www.stat.gov.pl/wyszukiwarka/pkd_04/pkd.htm). Rozpoczynając działalność, dobrze jest wpi-
sać do wniosku również te rodzaje działalności, które organizacja ma zamiar prowadzić w przy-
szłości. Nie można bowiem prowadzić jakiejkolwiek działalności nie zgłoszonej do ewidencji 
działalności gospodarczej. Można wystąpić później o rozszerzenie działalności, ale wtedy nale-
ży uiścić opłatę za każdą zmianę dokonaną we wpisie.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega obecnie opła-
cie w wysokości 100 zł. Jeżeli formą prowadzenia firmy ma być spółka cywilna to wtedy każ-
dy wspólnik musi uzyskać odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Miasta 
lub Gminy powinien wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji w przeciągu 14 dni od złoże-
nia wniosku.

IV.2.3. Krok 3: Koncesje i uprawnienia zawodowe
Zakładając działalność gospodarczą, należy się upewnić, czy planowany jej zakres nie wyma-
ga uzyskania specjalistycznej koncesji lub uprawnień. W projekcie „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku” większość firm zdecydowała się na prowadzenie działalności turystycz-
nej, polegającej na organizacji usług turystyczno-rekreacyjnych, opartych o lokalne dziedzic-
two przyrodniczo-kulturowe. Ponadto jedna z firm zajęła się organizacją turystyki wyjazdowej 
poza granice kraju. Wszystkie firmy promowały i sprzedawały produkty lokalne. W trakcie trwa-
nia projektu 2 firmy podjęły działalność gastronomiczną. 

Najłatwiej rozpocząć działalność turystyczną jako agent turystyczny, sprzedający wycieczki 
funkcjonujących na rynku biur podróży. Agencja turystyczna nie musi posiadać zezwolenia, wy-
danego przez Urząd Wojewódzki, ani ubezpieczenia czy gwarancji bankowej. Agencja utrzy-
muje się z prowizji od sprzedanych ofert, biletów, przewozów. Najczęściej prowizja ta waha się 
pomiędzy 10-12% ceny oferty. Agenci zazwyczaj współpracują z różnymi biurami podróży i przez 
to wachlarz ich ofert jest szeroki. Współpracując z wieloma biurami podróży, obniża się ryzyko 
niepowodzenia. 

Wymagania prawno-organizacyjne dla biur podróży określa ustawa z dn. 29 VIII 1997 r., O usłu-
gach turystycznych. Ustawa określa, że koncesję organizatora turystyki (biura podróży) i konce-
sję pośrednika turystycznego otrzymuje przedsiębiorca, który dysponuje odpowiednim lokalem, 
przedstawi umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej na rzecz klientów, umożliwiającą pokrycie kosztów powrotu klienta do 
kraju w wypadku, gdy organizator nie jest w stanie pokryć tych kosztów samodzielnie. Ważne: 
Gwarancja lub ubezpieczenie dotyczą całego okresu prowadzenia działalności – muszą być 
odnawiane co rok. Ponadto ustawa nakazuje, aby biurem podróży kierowała osoba z odpo-
wiednim wykształceniem i doświadczeniem w branży turystycznej.

Biuro podróży ma obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie do Urzędu Wojewódzkiego i na tej pod-
stawie zostaje wpisane do rejestru działalności regulowanej dla organizatorów i pośredników tury-
stycznych danego województwa. Jest to regulowane następującymi aktami prawnymi: 
1. ustawą z dn. 29 VIII 1997 r., o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 55, poz. 
578, ze zmianami w 2003 r. – DzU nr 124, poz. 1152, nr 203, poz. 1966, w 2004 r. – DzU nr 62, poz. 
576, DzU nr 96, poz. 959, DzU nr 173, poz. 1808); 
2. ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2004 r. nr 173, poz. 1807); 
3. ustawą-przepisami wprowadzającymi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 
nr 173, poz. 1808).
Wraz z wnioskiem należy złożyć: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie 
o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyj-
nym REGON, dokumenty upoważniające do kierowania biurem podróży (odpis umowy o pra-

cę z branży turystycznej, potwierdzenie zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki), zaświad-
czenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, 
mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu, umowę gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Ze względu na wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem starań o wpis do rejestru działalności regulowanej dla organizatorów i po-
średników turystycznych danego województwa, należy dokończyć procedurę rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 

Biuro podróży, poza zezwoleniem, musi posiadać gwarancję bankową lub ubezpieczenio-
wą albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Gwarantują one pokrycie kosztów powrotu 
klientów do kraju lub zwrot wpłat wniesionych przez klientów w przypadku niewykonania zobo-
wiązań umownych. Minimalną wysokość gwarancji ubezpieczeniowej określa w rozporządze-
niu minister finansów w porozumieniu z prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Podstawę 
prawną stanowią: rozporządzenie ministra finansów z dn. 17 II 2005 r., w sprawie ubezpiecze-
nia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i po-
średników turystycznych (DzU nr 32, poz. 281), oraz rozporządzenie ministra finansów z dn. 14 II 
2005 r., w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wyma-
ganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych (DzU nr 32, poz. 279).

IV.2.4. Krok 4: Główny Urząd Statystyczny
Po dokonaniu wpisu firmy do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w ciągu 14 dni należy zgło-
sić się do oddziału Głównego Urzędu Statystycznego, właściwego dla siedziby firmy, o nada-
nie numeru REGON. Regon to 9-cyfrowy numer identyfikacyjny w rejestrze podmiotów gospo-
darki narodowej, nadawany każdemu przedsiębiorcy dla celów statystycznych. Wniosek RG-1 
o nadanie numeru REGON dostępny jest w każdym oddziale GUS oraz pod adresem www.stat.
gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_RG1.pdf. Składając wniosek o nadanie numeru REGON, należy 
przedstawić dowód osobisty oraz oryginał i kopię Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej. Złożenie wniosku i nadanie numeru REGON jest bezpłatne. Przedsiębiorca 
powinien go otrzymać do 7 dni od złożenia wniosku. 

IV.2.5. Krok 5: Pieczątka firmowa
Posiadanie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe, ale z pewnością przydatne, zwłasz-
cza w branży turystycznej, która generuje wiele ofert, w której podpisuje się wiele umów z kon-
trahentami i usługodawcami, wystawia się faktury. Na pieczątce firmowej powinna znaleźć się: 
pełna nazwa i adres firmy. Znacznie ułatwi pracę załączenie na pieczątce Numeru Identyfika-
cji Podatkowej (NIP) oraz REGON. Pieczątkę można wyrobić w ciągu jednego dnia. Jeśli orga-
nizacja wcześniej posiadała pieczęć firmową, nie ma konieczności, by zmieniała ją w momen-
cie założenia działalności gospodarczej. 

IV.2.6. Krok 6: Rachunek bankowy
Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, ma obowiązek prowadzenia ra-
chunku bankowego. Określa go ustawa z dn. 19 XI 1999 r., Prawo działalności gospodarczej 
(DzU nr 101, poz.1178, z późniejszymi zmianami). Przez rachunek powinny przechodzić wszystkie 
transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatno-
ści, przekracza równowartość 15 000 EUR, przeliczonych na złotówki wg średniego kursu walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, poprzedzające-
go miesiąc, w którym dokonano transakcji. O założeniu firmowego rachunku bankowego nale-
ży poinformować Urząd Skarbowy na druku rejestracyjnym NIP-1. Do założenia konta firmowe-
go wymagane są: dowody osobiste osób reprezentujących organizację (zgodnie ze statutem 
organizacji), oryginał i kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
oryginał i kopia nadania numeru REGON. Zazwyczaj banki wymagają posiadania pieczątki fir-
mowej. Założenie rachunku firmowego zajmuje kilka dni.
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IV.2.7. Krok 7: Urząd Skarbowy
W Urzędzie Skarbowym należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1. Formularz NIP-1 dostępny 
jest w każdym Urzędzie lub na stronie http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatko-
we/nip_2006/nip_1.pdf. Jednocześnie ze składaniem druku wymagane jest załączenie urzędowo 
poświadczonej kopii Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, aktu wła-
sności lub umowy najmu lub dzierżawy lokalu, będącego siedzibą firmy, zaświadczenia o nume-
rze identyfikacyjnym REGON. Kiedy rozpoczynamy działalność gospodarczą, Numer Identyfikacji 
Podatkowej organizacji pozarządowej staje się firmowym NIP-em. Składając wniosek o nadanie 
NIP-u, należy wskazać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Obecnie są to: opodat-
kowanie na zasadach ogólnych, czyli księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa lub ry-
czałt ewidencjonowany. Przepisy te regulują: ustawa z dn. 26 VII 1991 r., O podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawa z dn. 20 XI 1998 r., O zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa z dn. 18 XI 2004 r., O zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podatek na 
zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, natomiast formę karty podatkowej i ryczałtu mogą 
wybrać tylko osoby prowadzące działalność w określonych branżach i rodzajach.

Urząd Skarbowy wymaga też deklaracji, czy przedsiębiorca będzie płatnikiem podat-
ku VAT. W przypadku niektórych PKD ustawowo nałożony jest obowiązek bycia płatnikiem 
VAT. W przypadku innych, firma nie musi być płatnikiem VAT, jeśli nie przekracza wyznaczone-
go progu obrotu w ciągu roku. W 2007 r. próg ten wynosi 39 700 zł. Jeśli firma rozpoczyna dzia-
łalność w ciągu roku, to próg zwolnienia z podatku VAT wylicza się proporcjonalnie do dni funk-
cjonowania w danym roku. Ważne, aby zgłoszenie rejestracyjne VAT miało miejsce najpóźniej 
na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług, objętych podatkiem VAT. 

IV.2.8. Krok 8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i Państwowa Inspekcja Pracy
Organizacja pozarządowa, która wcześniej zatrudniała pracowników, w momencie założenia 
działalności gospodarczej i zatrudnienia nowych osób do jej prowadzenia musi złożyć stosow-
ne deklaracje w ZUS (wymienione poniżej). Jeśli zaś nie zatrudniała wcześniej pracowników, 
opierała się na społecznej pracy członków w realizacji swych celów statutowych, o rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od podjęcia działalności. Współpracowników i zatrudnio-
nych pracowników należy zgłosić w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia do pracy lub rozpoczę-
cia współpracy. Aby zgłosić firmę należy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek 
osoby fizycznej). Ponadto należy wypełnić formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnego). Formularze dostępne są w oddziałach ZUS. 

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca, rozpoczynający działalność, jest zobowią-
zany w terminie 30 dni, od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwe-
go państwowego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obo-
wiązek, o którym mowa, ciąży na pracodawcy również w przypadku zmiany miejsca, rodzaju 
i zakresu prowadzonej działalności. Zgłoszenia można dokonać osobiście w oddziale PIP lub 
elektronicznie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.zgloszenia.pip.gov.
pl/. PIP jest nie tylko instytucją kontrolną, lecz także wspierającą – można zasięgać rady u spe-
cjalistów PIP w zakresie stosowania przepisów Kodeksu Pracy. 

IV.2.9. Krok 9: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Podobnie jak w przypadku PIP, Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zawiado-
mienia na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakre-
sie prowadzonej działalności, w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia. W szczególnym przypadku, 
np. gdy planowana działalność ma związek z przygotowywaniem i sprzedażą żywności, od-
bioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Po-
wyższe kwestie reguluje ustawa z dn. 11 V 2001 r., o warunkach zdrowotnych żywności i ży-

wienia (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 634, z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenie Ministra 
Zdrowia, w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wpro-
wadzających do obrotu środki spożywcze, z dn. 26 IV 2004 r. (DzU nr 104, poz. 1096). 

IV.3. Elementy biznesplanu 
Mniej lub bardziej rozbudowany biznesplan jest potrzebny firmie na każdym etapie jej funk-
cjonowania, ponieważ jest to narzędzie strategicznego planowania. Do jego przygotowania 
potrzebna jest szczegółowa analiza potencjału wewnętrznego organizacji oraz jej otoczenia, 
którą tak czy inaczej trzeba przeprowadzić jeszcze przed zarejestrowaniem działalności go-
spodarczej. Wnioski z tej analizy posłużą do wyznaczenia strategicznych celów firmy społecz-
nej i sposobów ich osiągnięcia, które są kwintesencją biznesplanu.

IV.3.1. Co to jest biznesplan
Wg Marleny Ciechan-Kujawy1 biznesplan to „długofalowy i kompleksowy plan działalności or-
ganizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego sporządzony w opar-
ciu o wszechstronną ocenę sytuacji strategicznej firmy (bieżącą i przyszłą ocenę potencja-
łu organizacji i uwarunkowań jej funkcjonowania oraz dotychczasowe doświadczenia). Plan 
ten w udokumentowanej formie prezentuje cele organizacji lub przedsięwzięcia, sposoby osią-
gnięcia tych celów oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji”. 
W uproszczeniu, biznesplan jest szczegółowym, spójnym i udokumentowanym planem działa-
nia firmy, czyli dokumentem, który opisuje, co zamierzamy robić, w.jaki sposób i przy użyciu ja-
kich środków, aby nasz pomysł odniósł sukces na rynku.

IV.3.2. Cechy biznesplanu
W dalszej części poradnika Biznesplan – standardy i praktyka Marlena Ciechan-Kujawa wymie-
nia następujące cechy prawidłowego biznesplanu:
Cechy merytoryczne:

- kompleksowość – należy uwzględnić wszystkie kluczowe obszary działalności firmy i czynniki, 
które mają wpływ na działalność: sprzedaż, odbiorcy, koszty, wyniki, nakłady, źródła finansowa-
nia, zatrudnienie i strukturę organizacyjną;

- długofalowość – horyzont czasowy to zwykle od 3 do 5 lat;
- wykonalność – planowane działania są ocenione obiektywnie, realistycznie, starannie i w opar-
ciu o rzetelne założenia;
- zgodność wewnętrzna – założenia, cele, terminy i zasoby są wzajemnie spójne;
- operatywność – biznesplan można łatwo przełożyć na konkretne decyzje, zakresy zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności;

- wariantowość – biznesplan powinien być sporządzony w wariantach: umiarkowanym, optymi-
stycznym i pesymistycznym;

- elastyczność – biznesplan powinien uwzględniać możliwe scenariusze przyszłości..
Cechy formalne: adekwatność, zgodność ze standardami, czytelność, zwięzłość, wiarygod-
ność danych, poprawność rachunkowa i poufność.

IV.3.3. Funkcje biznesplanu
Biznesplan spełnia zarówno funkcje zewnętrzne jak i wewnętrzne:

- funkcja zewnętrzna – decyduje o zdobyciu kapitału potrzebnego do uruchomienia i prowa-
dzenia działalności. Biznesplan jest podstawowym narzędziem zdobywania środków na finan-
sowanie przedsięwzięć od inwestorów i pożyczkodawców. 

- funkcja wewnętrzna – biznesplan jest swego rodzaju przewodnikiem z informacjami o tym, jak 
ma funkcjonować firma przez następnych kilka lat.

1   M. Ciechan-Kujawa, Biznesplan – standardy i praktyka, Toruń 2007.
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IV.3.4. Budowanie biznesplanu krok po kroku

KROK 1: CO CHCEMY ROBIć? – POMYSŁ NA BIZNES
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest dokładne zdefiniowanie po-
mysłu na biznes. W oparciu o swoje doświadczenia, umiejętności, wiedzę i analizę zasobów 
znajdujących się w otoczeniu przyszłej firmy określamy co chcemy robić.

Następnie określamy misję i.cele przedsięwzięcia. Misja firmy powinna być realistyczna i obja-
śniać:
- jakiego typu działalność firma prowadzi i jaki jest cel firmy;
- jaki jest cel strategiczny firmy, co firma planuje osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat;
- w jaki sposób firma planuje działać.
Na tym etapie należy dokładnie objaśnić co firma zamierza sprzedawać. Opis produktu lub 
usługi powinien być precyzyjny i zrozumiały. Pomocna będzie tu lista zalet i wad własnych pro-
duktów lub usług na tle oferty konkurentów.

KROK 2: KOMU OFERUJEMY SWóJ PRODUKT LUB USŁUGĘ? – KLIENT
Wiedza dotycząca klientów i tego, co można im zaoferować, ma znaczenie podstawowe przy 
rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Od tego kim jest nasz klient, jakie ma 
potrzeby, oczekiwania i wymagania zależą nasze dalsze działania.

W analizie klientów warto zastosować segmentację rynku – dzielenie na określone grupy, których 
uczestnicy pod pewnymi względami są podobni do siebie. Segmentacja rynku ułatwia dalsze pra-
ce nad przygotowaniem oferty i doborem metod dotarcia do poszczególnych grup klientów.

Przykładowo, firma społeczna „Green Traveller”, powstała przy Babio-
górskim Stowarzyszeniu „Zielona Linia”, stara się przyciągnąć pod Babią 
Górę kilka różnych grup klientów. Należą do nich m.in. wycieczki szkol-
ne, którym proponuje się kilkudniowe pobyty w młodzieżowych domach 
wypoczynkowych, połączone z programami edukacyjnymi (np. warszta-
ty malowania na szkle, pieczenia chleba itp.). Innym klientem są z kolei 

duże firmy, dla których „Green Traveller” organizuje wyjazdy integracyjne z noclegami w hote-
lach i wieczornymi biesiadami przy winie i tradycyjnych potrawach. Wymienione grupy klientów 
mają bardzo odmienne potrzeby, dlatego też każdej z nich trzeba zaproponować odpowied-

nio dobraną ofertę. Różny też będzie sposób dotarcia do szkół i do dużych firm (np. inny styl ulo-
tek informacyjnych, różne narzędzia i kanały promocji). Z tego też powodu Babiogórskie Sto-
warzyszenie „Zielona Linia” zdecydowało się stworzyć kilka marek dla swoich produktów – m.in. 
Green Traveller oraz Evento (zob. rozdz. IV.4.2).
Wiedzę o klientach można zdobyć poprzez analizę dostępnych informacji i materiałów (pisma 
branżowe, Internet, publikowane raporty), rozmowy z przedstawicielami branży, w której chce-
my działać i potencjalnymi klientami. Oczywiście dobrze byłoby zlecić badania rynkowe wy-
specjalizowanym firmom, jednakże ze względu na stosunkowo duże koszty ta metoda może 
być stosowana w przypadku dużych przedsięwzięć.

KROK 3: KTO KONKURUJE.Z.NAMI O KLIENTA? – KONKURENCJA
Na rynku nie funkcjonujemy jako jedyni. O „naszego” klienta walczą także inni – nasi konkuren-
ci. Wiedza na temat tego, kim są nasi konkurenci, jaka jest ich oferta i udział w rynku, organiza-
cja i sposób działania oraz przeprowadzona na tej podstawie analiza pozwoli nam na lepsze 
funkcjonowanie na rynku. 

Powstałe w Bieszczadach Przedsiębiorstwo Społeczne „Zielony Ro-
wer” nie było pierwszym biurem turystycznym w regionie. Bieszczady od 
lat znane są ze swego piękna i przyciągają licznych amatorów górskich 
wycieczek, jazdy konnej, żeglowania itp. Firma „Zielony Rower” musiała 
więc jasno odpowiedzieć sobie na pytanie: czym będziemy się różnić od 
istniejących biur turystycznych? Odpowiedź (wynikająca z dotychczaso-
wych działań Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska) była 
prosta: ofertą turystyczną przyjazną dla środowiska, opartą na bogactwie lokalnego dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego – autentycznością i klimatem. Dlatego też oferta firmy spo-
łecznej jest skierowana do turysty niemasowego, który unika utartych szlaków, chce natomiast 
przeżyć przygodę i spotkać ludzi, którzy nie tylko opowiedzą mu o historii i tradycji tego regio-
nu, ale także pozwolą ich doświadczyć, np. podczas warsztatów bibułkarskich, garncarskich itp. 
Można więc powiedzieć, że choć „Zielony Rower” teoretycznie ma konkurencję w regionie, to 
jednak stara się jej „wymknąć”, oferując niepowtarzalny produkt.

Firma społeczna Horyzonty ITD powstała w Lanckoronie jako pierwsze 
biuro turystyczne, więc z pozoru nie ma konkurencji. Trzeba jednak pa-
miętać, że o tym, czy dana firma jest naszym konkurentem decyduje nie 
miejsce jej siedziby, ale grupa klientów, do której chce dotrzeć. Kto więc 
może być konkurentem firmy „Horyzonty”, która organizuje np. 1- lub 2-
dniowe wycieczki po Lanckoronie i okolicach dla mieszkańców Krakowa 
lub turystów odwiedzających to miasto? Konkurencją będzie każda inna 
firma proponująca krótkie wypady w okolice Krakowa – np. do Wieliczki, 
Bochni, Ojcowa itp. A takich ofert z pewnością na rynku nie brakuje. 

KROK 4: JAKIE DZIAŁANIA MUSIMY PODJąć, żEBY SPRZEDAć KLIENTOWI NASZ PRODUKT / USŁUGĘ? 
– PLAN MARKETINGOWY
Wiedzę zdobytą w poprzednich krokach przekładamy na plan marketingowy, który, mó-
wiąc w dużym uproszczeniu, jest spójną kompozycją następujących elementów:
- proponowanego produktu lub usługi, którą zamierzamy sprzedać;
- ceny za ten produkt lub usługę;
- promocji, którą się posłużymy by przekonać klienta do kupna;
- systemu dystrybucji naszych towarów lub usług.

KROK 5: JAK BĘDĘ WDRAżAŁ SWóJ PLAN? – PLAN ORGANIZACYJNY
Nawet najlepszy plan marketingowy nie przyniesie efektów, jeśli nie będzie rozwinięty w formie 
opisu sposobu jego wdrożenia, czyli planu organizacyjnego. Najważniejsze elementy, które po-
winny znaleźć się w planie organizacyjnym to:

• struktura organizacyjna firmy;
• organizacja pracy i zasoby ludzkie w firmie oraz związane z tym koszty;
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• sprzedaż i zarządzanie sprzedażą: 
 - kto w firmie będzie zajmował się sprzedażą ?
 -  jakie metody sprzedaży będą stosowane (telefonicznie czy sprzedaż bezpośrednia, a może 

korzystanie z pośredników)?
 - kto będzie kierował sprzedażą, monitorował ją i kontrolował?
 - jaki będzie system motywacyjny dla pracowników?

• organizacja produkcji, źródła materiałów i półproduktów;
• harmonogram działań;
• kwestie prawne i ubezpieczeniowe.

KROK 6: JAKI BĘDZIE EFEKT FINANSOWY MOJEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA? – PLAN FINANSOWY
Najbardziej uniwersalnym miernikiem efektów naszych działań jest pieniądz. Na tym etapie mu-
simy przeanalizować, jakie są konsekwencje finansowe naszych planowanych działań i to za-
równo z punktu widzenia ponoszonych kosztów, jak i osiąganych dzięki tym kosztom przycho-
dów. Plan finansowy jest kluczowym elementem biznesplanu, pokazuje bowiem finansowe 
skutki naszego pomysłu na biznes, przyjętej strategii i założeń biznesowych, określa potencjalne 
zyski i potrzeby kapitałowe.
Plan finansowy umożliwia więc:
- przedstawienie prognoz finansowych na tle bieżącej sytuacji finansowej firmy;
- okresową ocenę stanu realizacji naszych zamierzeń.

Plan finansowy powinien zostać sporządzony w trzech wariantach:
- wariant umiarkowany – uwzględnia najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji;
-  wariant optymistyczny – w tym wariancie spełniają się najbardziej optymistyczne przewidywa-

nia i założenia; zakłada się zaistnienie szans zidentyfikowanych w otoczeniu i wykorzystanie 
mocnych stron firmy, które zostały określone w analizie SWOT;

-  wariant pesymistyczny – w tym wariancie spełniają się natomiast najbardziej pesymistyczne 
przewidywania i założenia; zakłada się wystąpienie zidentyfikowanych wcześniej lub nowych 
zagrożeń oraz słabych stron firmy określonych w analizie SWOT.

Poprawnie przygotowany plan finansowy powinien składać się z:
-  założeń do planu finansowego – wynikających z wcześniej przygotowanych planów i analiz 

dotyczących m.in. planu sprzedaży, stałych i zmiennych kosztów działalności, okresu ściąga-
nia należności oraz okres regulowania zobowiązań;

-  prognozy podstawowych sprawozdań finansowych i towarzyszących im analiz finansowych:
- rachunek zysków i strat – mówiący 
o wyniku finansowym firmy;
- bilans – mówiący o majątku firmy;
- rachunek (plan) przepływów fi-
nansowych – mówiący o wypła-
calności firmy.

RACHUNEK ZYSKóW.I.STRAT
Firma, uzyskując przychody ze 
swojej działalności, ponosi rów-
nież koszty z nią związane. Rachu-
nek zysków i strat, zwany też ra-
chunkiem wyników, opisuje efekty 
działania firmy, pokazując osiąga-
ne zyski lub straty. Za jego pomo-
cą można zrobić wstępne oblicze-
nia opłacalności naszego pomysłu 
na biznes. Razem z planem prze-
pływów gotówkowych i bilansem, 
rachunek zysków i strat powinien 
służyć podejmowaniu bieżących 

decyzji finansowych. Sporządzenie go pomoże przeanalizować wpływ na osiągany zysk (lub 
stratę) takich czynników jak: koszty stałe i zmienne ponoszone przez firmę oraz wielkość osią-
ganej sprzedaży. W dużym uproszczeniu, rachunek wyników przeprowadza się w następują-
cy sposób:

( + ) Przychody ze sprzedaży (netto)

( - )  Koszty zmienne

( - )  Koszty stałe

( = ) Wynik operacyjny

( - )  Amortyzacja

( + )  Przychody finansowe

( - )  Koszty finansowe

( + )  Zyski nadzwyczajne

( - )  Straty nadzwyczajne

( = ) Zysk brutto

( - )  Podatek dochodowy

( = ) Zysk netto

Rachunek wyników zwykle przeprowadza się w cyklach miesięcznych.

BILANS
Bilans to zestawienie majątku firmy. i. źródeł jego finansowania sporządzone w ujęciu licz-
bowym na określony moment działalności. Bilans sporządza się zwykle na zakończenie roku. 
Bilans pokazuje stan środków gospodarczych firmy, proporcje majątku trwałego do obro-
towego, stopień zadłużenia firmy, proporcje wyniku finansowego do poszczególnych akty-
wów i pasywów.

PRZEPŁYWY GOTóWKOWE (ANG. cash-flOw)
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obrotem pieniędzmi: wpływami (przycho-
dem).i.wypływami (wydatkami). 
Plan przepływów gotówkowych pozwala przewidzieć trudności płatnicze i przedsięwziąć sto-
sowne kroki zapobiegające utracie płynności finansowej. Umożliwia on także m.in. ocenę za-
potrzebowania na zewnętrzne środki finansowe i zdolności do regulowania zobowiązań. Utrzy-
manie płynności finansowej firmy jest często nawet ważniejsze niż poziom osiąganych zysków. 
Znane są sytuacje, gdy firma wykazuje zyski w rachunku zysków i strat, a jednocześnie nie po-
siada środków pieniężnych wystarczających do finansowania bieżącej działalności. Tego typu 
utrata płynności może mieć miejsce, np. jeżeli zawarto umowę na organizację kilku dużych wy-
cieczek, ale płatność za nie ma nastąpić dopiero po ich zakończeniu, tj. za 2 miesiące, a firma 
musi w międzyczasie wypłacić pensje pracownikom i uregulować zobowiązania z dostawca-
mi. W takim przypadku rozwiązaniem może być albo szybki kredyt obrotowy w banku, albo też 
uzgodnienie z klientem określonej zaliczki. 

Zestawienie przepływów gotówkowych uwzględnia:
- wpływy finansowe – źródło, wartość i data wpływu gotówki do firmy – w większości będą to 
przychody ze sprzedaży;

- wypływy finansowe – kierunki, wartość i data wypływu gotówki z firmy – najczęściej są to róż-
nego rodzaju koszty prowadzenia działalności (zakupy towarów i usług, pensje pracowników, 
ZUS, etc.) i podatki;
- saldo gotówki – jest to różnica pomiędzy wpływami i wypływami gotówki.

Proces powstawania firmy społecznej
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KROK 7: JAK BĘDĘ KONTROLOWAŁ SWOJą FIRMĘ? – ZARZąDZANIE
Każda firma musi monitorować swoje wyniki dotyczące finansów, sprzedaży i działań marketin-
gowych.

CONTROLLING FINANSOWY 
Aby firma mogła przetrwać i dobrze funkcjonować na rynku, osoby zarządzające firmą muszą 
wiedzieć, ile jest gotówki oraz jakie osiągane są zyski (lub straty). Wszystkie informacje do tego 
niezbędne są w firmie dostępne – wystarczy po nie sięgnąć. Dla uzyskania jasnego obrazu sta-
nu finansów firmy potrzebne są zestawienia dotyczące:
- dokonywanych płatności;
- wystawionych faktur;
- dokumentacji kasowej;
- wyciągi z konta bankowego.

KONTROLA SPRZEDAżY
Porównywanie planów sprzedaży z aktualnie uzyskiwanymi wynikami sprzedaży powinno odby-
wać się na bieżąco, a analiza rozbieżności pomiędzy planami i wynikami powinna prowadzić 
do podjęcia działań korygujących i być uwzględniania w planowaniu działań w przyszłości. 

KONTROLA DZIAŁAń PROMOCYJNYCH
Działania promocyjne (wysyłane foldery, ulotki, rozmowy telefoniczne, spotkania z klientami, 
etc.) i ich skuteczność (w formie zapytań klientów, odpowiedzi na zapytania ofertowe, czy 
wreszcie w postaci sprzedaży) należy porównać z ponoszonymi kosztami. Na tej podstawie 
można modyfikować dobór metod działania, biorąc pod uwagę stosunek efektywności do ge-
nerowanych kosztów. Przykładowo: można pytać klientów (ustnie lub za pomocą krótkiej ankie-
ty), skąd dowiedzieli się o naszej ofercie. Jeżeli znikomy procent klientów przeczytał o nas w ulot-
ce promocyjnej, a jej druk pochłania znaczne środki, to może należałoby się skoncentrować na 
innych metodach promocji.

IV.3.5. Korzyści wynikające z przygotowania biznesplanu
Przygotowanie biznesplanu wymusza systematyczne gromadzenie danych, ich analizowa-
nie i przewidywanie przyszłości. Dzięki temu nasze nietrafione pomysły czy błędne założenia 
wyjdą na jaw już w trakcie pisania biznesplanu, kiedy to ich usunięcie jest znacznie łatwiej-
sze i mniej kosztowne, niż po rozpoczęciu działalności rynkowej. Z  biznesplanu wynika również 
zapotrzebowanie na środki finansowe, ich przeznaczenie i okres koniecznego wsparcia finan-
sowego. Wiedza uzyskana w trakcie planowania pomaga dostosować działanie firmy do no-
wych warunków.

IV.3.6. Błędy popełniane przy pisaniu biznesplanu
Możliwości popełnienia błędów przy pisaniu biznesplanu jest oczywiście wiele. Najczęściej do-
tyczą one:
- braku koncentracji na kluczowej koncepcji – zbyt duża liczba pomysłów w jednym biznespla-
nie;

- błędnej oceny sytuacji na rynku – zwłaszcza jeśli chodzi o wielkość rynku oraz potrzeby, ocze-
kiwania i wymagania klientów;

- niedoszacowania kosztów prowadzenia działalności;
- braku źródeł finansowania przedsięwzięcia.

IV.3.7. Struktura biznesplanu
Istnieje wiele wzorów i przykładów struktury biznesplanu. Czasami instytucje finansujące ocze-
kują przygotowania biznesplanu według konkretnego wzoru. Bez względu na przyjętą strukturę, 
biznesplan nie zawiera zwykle nic ponad to, co przygotowaliśmy w trakcie przejścia „7 kroków 
do biznesplanu”. Biznesplan może mieć następującą strukturę:

1..STRESZCZENIE
2..FIRMA – Ogólna prezentacja firmy.i.jej zamierzeń 
 a. Misja
 b. Cele (krótkoterminowe i długoterminowe)
 c. Struktura prawna i własnościowa
 d. Kierownictwo
�..PRODUKTY LUB USŁUGI
 a. Opis produktu lub usługi
�..ANALIZA RYNKU
 a. Analiza klientów:
  i. Opis klientów
  ii. Segmentacja rynku
  iii. Rozmiar i potencjał rozwojowy rynku i jego segmentów
  iv. Prognozy rynkowe
 b. Analiza konkurencji
  i. Przewagi i słabości konkurencyjne
5..PLAN MARKETINGOWY
 a. Produkt / usługa
 b. Sposób dystrybucji
 c. Promocja i reklama
 d. Strategia cenowa
�..PLAN ORGANIZACYJNY
7..PLAN FINANSOWY
 a. Założenia prognostyczne
 b. Projekcja wykonalności finansowej poszczególnych wariantów:
  i. projekcja bilansu
  ii. projekcja rachunku zysków i strat
  iii. projekcja przepływów gotówkowych
  iv.  projekcja informacji uzupełniających (amortyzacja, spłata kredytu czy inwestycji)
  v. projekcja wybranych wskaźników finansowych
8...WNIOSKI (ocena ryzyka przedsięwzięcia, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia poszcze-

gólnych wariantów)
9..ZAŁąCZNIKI (analizy, raporty, opracowania).

IV.4. Marka firmy.w.kontekście regionu
IV.4.1. Gospodarka z metką regionu
Wprowadzenie z sukcesem produktu (marki) na rynek jest skomplikowaną procedurą. Nawet dobrze 
skalkulowany, przemyślany, poprzedzony badaniami marketingowymi biznes wiąże się z ryzykiem 
przedsiębiorcy. Wprowadzając swój produkt na rynek, dokonuje on wielu wyborów, prowadzących 
do ostatecznej decyzji, która w rezultacie i tak nie należy do producenta, ale do klienta – wrzucające-
go lub nie produkt do sklepowego koszyka czy klikającego na ikonkę zakupu produktu w Internecie. 
Najprościej jest więc rozpocząć myślenie o biznesie od klienta, skoro i tak on zdecyduje czy jego po-
trzeba jest na tyle mocna, by zakupić produkt. Najbardziej znaczący na rynku przedsiębiorcy zaspo-
kajali potrzeby klienta lepiej niż inni, inaczej niż inni, ewentualnie zaspokajali potrzeby, które sami od-
krywali i wywoływali u klientów. Twierdzenie, że dobry produkt sam się wylansuje, znajdzie klientów, 
jest utopijne. Troska o klienta i wizerunek marki w oczach klienta powinny być przedmiotem dzia-
łań podejmowanych przez każdą firmę. Podstawową funkcją marki jest wyróżnienie produktu firmy 
wśród wielu innych dóbr i usług dostępnych na rynku. Marka składa klientowi obietnicę zaspokoje-
nia jego potrzeb przez nabycie konkretnego produktu. 

Marka (Artur Gnat, Dom Marki Max von Jastrov)
XX-wieczne spojrzenie na rynek, reprezentowane przez klasyczną koncepcję marketingo-
wą, w centrum swojego zainteresowania stawiało produkt i potrzeby, jakie może on zaspo-
koić. Tak było jeszcze 20, 30 lat temu. 
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Dzisiaj możemy śmiało traktować markę jako narzędzie pozwalające konsumentom na po-
rządkowanie zarówno rzeczywistości rynkowej, w której przyszło im żyć, jak i na określenie 
własnej tożsamości. Używając żargonu reklamowego, można wręcz stwierdzić, że marka po-
zwala konsumentowi na jego „pozycjonowanie” w świecie, w swoim otoczeniu.
W literaturze przedmiotu spotkać można różne definicje marki. Najbliższą dzisiejszego sposobu 
definiowania jej roli – a co ważne z perspektywy jej konstruktorów –, pozwalającą na stoso-
wanie obiektywnych kryteriów oceny projektów i planowanie procesu budowy, jest definicja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego:
„Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji 
dóbr lub usług sprzedawcy albo ich grupy w celu wyróżnienia ich spośród konkurencji”2.
Powyższa definicja przypisuje marce podstawowe funkcje: identyfikowanie i wyróżnianie. Aby 
traktować tę definicję jako w pełni oddającą istotę marki należałoby do niej dodać określenie 

„w celu pozytywnego wyróżnienia”. Branding bazuje na wyróżnianiu, ale nie na wyróżnianiu 
samym w sobie. Wyróżnik marki musi stanowić o jej przewadze konkurencyjnej. To nie jest „kwia-
tek do kożucha”. Konsekwencją prawidłowego budowania marki powinien być wręcz brak 
wyboru: jeżeli konsument sięga po produkt z danej kategorii, musi mieć na uwadze tylko nasz 
wyrób, jako najpełniej odpowiadający wyobrażeniu o produkcie spełniającym jego potrzeby.
Proces wyróżnienia marki, komunikowania jej odmienności użytkownikom (klientom) opisuje 
definicja marki.z Domu Marki Max von Jastrov:

Marka to niepowtarzalna obietnica zaspokojenia potrzeb istot-
nych z punktu widzenia założonego (wirtualnego) użytkownika produktu.

Istotą tego spojrzenia na markę jest wykorzystanie potrzeb jako najważniejszego czynnika różni-
cującego produkty. Definicja ta sięga do istoty marketingu, polegającej na wzajemnym zaspo-
kajaniu potrzeb uczestników rynku. Oczywiście nie jest ona sprzeczna z definicją Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Marketingowego, gdyż również traktuje markę jako komunikat (obietnicę). Siłą 
definicji marki ASM było proste i technologiczne wręcz potraktowanie marki z wyszczególnieniem 
jej funkcji, wraz z poszczególnymi składowymi procesu konstytuowania marki (wyróżnik, nazwa, 
symbol). W naszej definicji akcent przesunęliśmy na wcześniejszy etap tworzenia marki, związa-
ny z identyfikacją hierarchii potrzeb hipotetycznego (czyli wirtualnego) jej użytkownika. Element 
różnicujący markę jest więc pochodną różnic pomiędzy użytkownikami produktu opierającymi 
się na własnym systemie wartości (bazującym na hierarchii potrzeb). Innymi słowy: nie tyle różni-
cujemy produkt, co użytkowników produktu. Oczywiście na kolejnych etapach budowania mar-
ki, kiedy już wiemy jak przebiega linia podziału pomiędzy użytkownikami danej kategorii produktu, 
konstytuujemy następne elementy systemu tożsamości marki: definiujemy obietnicę (istotę marki) 
oraz komunikaty: słowny (nazwa, slogan) i wizualny (logo i system identyfikacji wizualnej).

Co to znaczy zbudować silną markę?
1. znaleźć nową, nie połączoną jeszcze, rzeszę potencjalnych nabywców;
2. znaleźć coś, co ich połączy – zaspokoi ich potrzebę, której wcześniej nikt nie zaspokajał;  
3. znaleźć sposób komunikowania przynależności do grupy;
4. zbudować system tożsamości nowej marki – w tym wielopoziomowy komunikat dotyczący 
możliwości zaspokojenia ich potrzeb;
5. wprowadzić ten komunikat do ich świadomości.

artur Gnat; założyciel i prezes Domu Marki Max von Jastrov, autor strategii wielu marek krajo-
wych oraz marek miast, gmin i województw, autor publikacji oraz szkoleń z zakresu zarządza-
nia marką i nowoczesnej komunikacji marketingowej. W projekcie „Gospodarka Społeczna 
na Bursztynowym szlaku” pełnił rolę eksperta zewnętrznego w ramach doradztwa Ośrodka 
Wsparcia Lokalnych Jednostek Wdrożeniowych (patrz rozdz. VI.) dla firm społecznych.

2   Marek Panfil, Wycena wartości marki [w:] „CEO Magazyn Top Menedżerów”, listopad 2006

IV.4.2. Marka zakorzeniona w regionie
W przypadku produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi metodami możemy mówić 
o prawdziwie regionalnej tożsamości marki. W Unii Europejskiej funkcjonuje system ochrony produk-
tów związanych z regionem ich wytwarzania, np. regionalne produkty spożywcze zyskują ochronę 
dzięki jednemu z 3 znaków: „Chroniona Nazwa Pochodzenia”, „Chronione Pochodzenie Geogra-
ficzne” i „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Przepisy te nie dotyczą jednak produktów, które 
stały się nazwą kategorii produktu, np. nie można zarejestrować na mocy przepisów dla produktów 
regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi sposobami „kiełbasy krakowskiej”, „kiełbasy toruńskiej”, 
ponieważ stały się nazwami obiegowymi dla różnorodnych produktów mięsnych w Europie (nazwa-
mi kategorii produktów). System ochrony tych produktów jest odmienny od ochrony znaków słowno-
graficznych czy nazw, gdyż w przypadku znaku słowno-graficznego, słowa zastrzeżonego, patentu, 
prawo do ochrony przysługuje konkretnej osobie czy organizacji, która dokonała rejestracji i wpłaty 
stosownej kwoty do urzędu. 

Prawo do sprzedaży produktu pod nazwą 
chronioną jednemu z 3 znaków przysługuje 
wszystkim, którzy spełniają określone kryte-
ria produktu. Ochroną nie jest więc objęta 
1 organizacja, lecz grupa producentów da-
nego produktu o określonym pochodzeniu, 
tradycji, cechach (np. oscypek, feta, par-
mezan). Jest to sytuacja, w której tożsamość 
marki jest uzgodniona w grupie producen-
tów, firm, a na jej wizerunek w oczach klien-
tów mają wpływ działania całej tej grupy 
producentów. Pierwsze polskie produkty 
posiadają już unijną ochronę dla produk-
tów regionalnych.

Firmy decydują się na poszukiwanie atrybutów marki w regionie, jeśli jej właściciele czują się z nim 
związani, ich wyroby lub świadczone przez nich usługi są z regionem kojarzone i wykorzystywane 
przez lokalną społeczność lub gdy region czy jego określone cechy mogą stać się na tyle istotnym 
wyróżnikiem dla produktu, by zapewnić mu przewagę rynkową. Znana grupa piwowarska o zasię-
gu światowym, obecna w Polsce od 1996 r. przejmując istniejące i wprowadzając nowe marki piwa, 
bardzo chętnie sięga do korzeni regionów, budując w oparciu o nie swój wizerunek. W Niemczech 
znana jej marka „Luebzer”, której nazwa pochodzi od miejscowości Luebz; nazwa znanej bułgar-
skiej marki piwa „Pirinsko Pivo” pochodzi od masywu górskiego; w Polsce marki, bazujące na ha-
słach: „Harnaś – piwo z góralskimi korzeniami”, „Bosman – smak morskiej przygody ze Szczecina”, 

„Książ – o recepturze odnalezionej w podziemiach Zamku Książ” lub o nazwie „Okocim”, pochodzą-
cej od dzielnicy miejscowości Brzesko-Okocim.

Przypisanie marce atrybutu związanego z regionem nie łączy się z ograniczeniem jej dystrybucji na ry-
nek lokalny. O zasięgu produktu/marki decydują: umiejscowienie klienta o określonych potrzebach 
(np. „HARNAŚ – męskie piwo z charakterem” znajduje amatorów wśród ludzi z różnych regionów, nie 
tylko wśród górali), moce produkcyjne i techniczne strony organizacji produkcji i dystrybucji (trwałość 
produktu, sposób pakowania, przewozu itp.). Skojarzenie z regionem i jego specyfiką stanowi wartość 
dodaną produktu i może skłonić klienta do zakupu, np. w przypadku piwa, klient płaci za piwo, a ku-
puje wspomnienia wypadu w góry z przyjaciółmi, dobrej zabawy w karczmie czy spaceru na molo. 

MARKI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH UCZESTNICZąCYCH.W.PROJEKCIE „GOSPODARKA SPO-
ŁECZNA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”
Przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Burszty-
nowym Szlaku” dostarczają na rynek produkty bazujące na tradycji i naturalnych zasobach śro-
dowiska regionów, w których firmy te działają. Część z nich buduje marki, wykorzystując atrybu-
ty regionu. 

Proces powstawania firmy społecznej
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Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia” jest właścicielem 3 marek 
handlowych, pełni funkcję podmiotu organizacyjnego i prawnego zacią-
gającego zobowiązania realizowane w toku działalności marek handlo-
wych. Funkcje marketingowe i sprzedażowe „Zielonej Linii” pełnią marki 
handlowe, precyzyjnie adresowane do konkretnych grup klientów.

„Marki te z założenia nie komunikują swojej wspólnej tożsamości organizacyjnej. Z drugiej stro-
ny, właściwym jest komunikowanie przez „Zieloną Linię” faktu posiadania silnych marek handlo-
wych. Wpływa to zdecydowanie na bardzo nowoczesne pod względem zarządzania pozycjo-
nowanie organizacji, a tym samym umacnia jej pozycję konkurencyjną i negocjacyjną w swoim 
środowisku działania (samorząd, instytucje państwowe, członkowie stowarzyszenia „Zielona Li-
nia” oraz stowarzyszeń o podobnym zakresie działalności). Dzięki wprowadzeniu czytelnej i jed-
noznacznej polityki marek Stowarzyszenie „Zielona Linia” pretenduje do roli lidera zarządzania 
wśród organizacji pozarządowych, a opis zasad zarządzania markami może być atrakcyjny dla 
studentów marketingu – case z brandingu”3.

Marka „Ambasador Regionów” odwołuje się do silnego i jednoznaczne-
go pola znaczeniowego słowa „ambasador”, które w zestawieniu z „re-
gionami” ma kojarzyć się z bogactwem reprezentowanej lokalizacji. Logo 

marki pozycjonuje markę wśród organizacji niekomercyjnych. „Ambasador Regionów” jest 
nowy na rynku turystycznym, a swoją ofertą zapowiada odkrywanie i smakowanie regionów 
pod opieką osób z tymi regionami związanych. Swoje propozycje kieruje do klientów, którzy po-
szukują wiarygodnych wyjazdów zagranicznych, pozwalających odczuć lokalny klimat i smak. 
Marka „Ambasador Regionów” zapewnia im niepowtarzalne spotkanie z ludźmi i ich regionami, 
znanymi jako miejsca gościnne i przyjazne dla wymagających turystów.

Marka „Green Traveller”, wraz ze sloganem „Beskidzkie Klimaty”, zapo-
wiada dobrą zabawę w Beskidach pod opieką profesjonalnego biura 
podróży. „Green Traveller” obiecuje klientom nie tylko pobyt w górach, 
lecz także możliwość, by poczuć się turystą – „zielonym podróżnikiem”. 
Lokalizacja organizacji (Sucha Beskidzka w Beskidzach Zachodnich) jest 
gwarantem wiarygodności i kompetencji jej pracowników, postrzega-

nych jako „ludzi z Beskidów”. Produkty sprzedawane pod marką „Green Traveller” bazują na 
różnorodności przyrodniczej i kulturowej. Katalog pt. Babia Góra magia, legendy, kultura… za-
wiera tematycznie ułożoną ofertę skierowaną do grup zorganizowanych, np. Szlakiem Pod-
babiogórskiej Kultury Ludowej, Podróże małe i duże po Babiej Górze. Wśród wielu atrakcji lo-
kalnych na szczególną uwagę zasługują: „napady zbójnickie”, gawędy góralskie, biesiady 
góralskie w tradycyjnych drewnianych karczmach, wędrówki piesze szlakami Babiogórskiego 
Parku Narodowego.

Marka „Evento” – jej nazwa przywołuje skojarzenie ze znanym słowem 
„event” – nastawiona na klientów biznesowych, oferuje im pewność pro-
fesjonalnie przygotowanych atrakcyjnych wyjazdów zarówno lokalnych, 
jak i zagranicznych. 

Wiele marek o światowym uznaniu musi dostosować się do potrzeb lokalnych, by spełnić ocze-
kiwania konkretnych klientów. Czy możliwy jest schemat odwrotny: osiągnięcie wysokiej pozy-
cji na rynku światowym dzięki świadomemu wykorzystaniu lokalnych tradycji, marki regionu i in-
nych z nim powiązań? W marketingu nie ma rzeczy niemożliwych. Przedsiębiorca musi tylko 
wiedzieć, co chce osiągnąć. Poszukując w regionie wyróżnika dla siebie i swoich produktów, fir-
ma powinna wziąć pod uwagę jego czytelność w komunikacji z klientem – cecha regionu, któ-
rą marka wykorzystuje za pośrednictwem danego produktu, musi być znana klientowi. Ma to 
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być coś, co skłoni go do zakupu produktu, np. w przypadku oferty turystycznej regionu może 
być to niepowtarzalny klimat bieszczadzki, lanckorońskie anioły, babiogórskie mity o harnasiach 
czy magia Babiej Góry, zwanej „Królową Beskidów”. Marka biura podróży, wykorzystująca moż-
liwości regionalne, gwarantuje klientowi, nie tylko spełnienie jego wyobrażeń o regionie i ocze-
kiwań, opartych o ofertę usługodawcy, lecz także profesjonalną obsługę pracowników biura, 
którzy znają i kochają region, który reprezentują. 

Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej “Zielony Rower”
Pod hasłem „Zielony Rower” grupa społeczników w Bieszczadach rozwi-
nęła ideę turystyki dla osób aktywnych, wykorzystującej walory krajobra-
zu i przyrody Karpat: wytyczono ok. 1000 km szlaku rowerowego; powstało 
wiele inicjatyw, mających na celu wykreowanie produktów; zaproponowa-
no system certyfikacji produktów pod kątem kryteriów jakości, regionalno-
ści i przyjazności dla środowiska. Tożsamość produktów i usług mocno zwią-
zana jest z regionem Bieszczadów. Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska przyznaje 
prawo do używania znaku słowno-graficznego – marki „Zielony Rower” wyróżniającym się jako-
ścią produktom lokalnym. Prowadzone przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska 
przedsiębiorstwo społeczne Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej „Zielony Rower” przygotowa-
ło kompleksową ofertę turystyczną regionu opartą o produkty markowe. Marka „Zielony Rower” 
jest wykreowana przez ludzi, którzy pochodzą z Bieszczadów lub osiedli tutaj na stałe, wiążąc swo-
je produkty i przyszłość z tym regionem. Produkty i usługi lokalne dostępne dla klientów w pakie-
cie „Zielonego Roweru” gwarantują ciekawy pobyt w Bieszczadach, w niepowtarzalnym klima-
cie tego regionu, do którego chętnie się powraca.

Proces powstawania firmy społecznej
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Funkcjonowanie firmy społecznej w wielu aspektach nie różni się niczym od działania przedsię-
biorstwa komercyjnego. Podobnie bowiem jak w przypadku tradycyjnych firm przedsiębiorstwo 
społeczne potrzebuje odpowiedniej struktury organizacyjnej, sprawnego zarządzania zasobami 
ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, skutecznej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a w koń-
cu regularnego monitorowania efektywności swoich działań. Trzeba przy tym pamiętać, że 
społeczny charakter firmy może w określonych sytuacjach stanowić dodatkowy atut dla dzia-
łalności biznesowej, a w innych – pewne obciążenie. Najważniejsze, by zdawać sobie sprawę 
z silnych i słabych stron firmy, bowiem wtedy łatwiej będzie sprawnie nią zarządzać.

V.1. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania nie tylko przedsiębior-
stwa, lecz także każdej instytucji publicznej, organizacji, związku zawodowego, partii politycznej, 
innymi słowy, każdego zespołu ludzkiego, który wspólnie ma wykonywać określone zadania. 
Od struktury bowiem zależy, czy dana komórka organizacyjna (np. firma społeczna) będzie 
sprawnie działać. Modeli struktur organizacyjnych jest bardzo wiele i nie sposób wybrać odpo-
wiedniego, nie znając specyfiki funkcjonowania konkretnej firmy. 

V. Funkcjonowanie.
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Jedną z podstawowych cech każdej struktury organizacyjnej jest stopień jej poziomowości lub 
pionowości. Struktura pozioma charakteryzuje się tym, że jest wiele jednostek równorzędnych, 
niezależnych od siebie, z których każda podejmuje decyzje w określonej dziedzinie czy seg-
mencie działalności i jest odpowiedzialna bezpośrednio przed właścicielem/szefem firmy. Taką 
strukturę stosuje się najczęściej w przypadku, kiedy firma jest nieduża i jej szef może wszystkim 
własnoręcznie zarządzać lub też gdy jest to duże przedsiębiorstwo wytwarzające kilka zupełnie 
różnych produktów lub usług, które w żaden sposób nie są od siebie zależne. Struktura pionowa 
charakteryzuje się wielością podległych sobie szczebli zarządzania, np. kierownikowi podlega 
2 zastępców, z których każdy ma pod swoim kierownictwem 2 szefów działów, a ci z kolei za-
rządzają kilkoma brygadierami, z których każdy ma pod komendą kilku szeregowych pracow-
ników itp. Taka struktura organizacyjna jest pożądana przede wszystkim w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach, które wytwarzają pewną gamę powiązanych ze sobą produktów lub usług. 
Osoby zajmujące średnie i wyższe szczeble w hierarchii firmy dbają wówczas o integralność 
działań podejmowanych na niższych szczeblach. 

Przedstawione powyżej struktury, pionowa i pozioma, to pewne idealne typy, które w praktyce wy-
stępują niezbyt często. Zwykle możemy mówić, że struktura danej firmy jest bardziej pozioma lub 
bardziej pionowa, czyli sytuuje się gdzieś pomiędzy opisanymi przykładami. Najważniejsze, by była 
ona przede wszystkim dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa i charakteru jego działania. 

Elementem struktury organizacyjnej jest podział kompetencji pomiędzy kierownictwem i pracow-
nikami firmy, sposób monitorowania wykonania powierzonych zadań, możliwe ścieżki awansu 
pracowników z poszczególnych stanowisk itp. To wszystko będzie miało zasadniczy wpływ na 
sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego kontakty z otoczeniem. Firma społeczna pod-
lega w tym względzie takim samym zasadom jak każda inna organizacja, w której pracuje zespół 
ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy przyjęta struktura organizacyjna.i.podział kom-
petencji są jasno zdefiniowane. i.czytelne dla wszystkich pracowników, tj. czy każdy rozumie do-
kładnie, jaki ma zakres obowiązków i komu podlega oraz ewentualnie jakie decyzje może podjąć 
samodzielnie, a w których wypadkach powinien zapytać przełożonego o zgodę. Bałagan decyzyj-
ny może bowiem nie tylko zniechęcać potencjalnych klientów do zakupu produktów i usług firmy, 
ale w skrajnych przypadkach prowadzi wręcz do paraliżu działania przedsiębiorstwa.

Jeżeli mamy do czynienia z firmą społeczną założoną przez organizację pozarządową (tak, 
jak to miało miejsce w przypadku projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”), 
struktura organizacyjna może być nieco bardziej skomplikowana. Chodzi bowiem o to, by z jed-
nej strony zapewnić firmie sprawność działania i niezależność, a z drugiej strony zachować jej 
związek z macierzystą organizacją pozarządową. Tym bardziej, że w przypadku braku odrębnej 
osobowości prawnej firmy społecznej (tj. kiedy funkcjonuje ona jako wydzielona działalność go-
spodarcza organizacji pozarządowej, zob. rozdz. IV.1.) wszelkie konsekwencje jej działań ponosi 
macierzysta organizacja. Konieczne jest więc znalezienie równowagi między:
-  niezależnością działania, która jest warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania przed-

siębiorstwa;
- stosunkiem odpowiedzialności przed kierownictwem macierzystej organizacji.
W praktyce jest to dosyć trudne zadanie. To, czy dana struktura organizacyjna się sprawdzi, 
zależy też w pewnej mierze od cech charakteru i predyspozycji poszczególnych osób zaan-

gażowanych w zarządzanie firmą społeczną. Dążąc do zachowania wspomnianej równowa-
gi, w opisywanym projekcie przyjęto (w pewnym uproszczeniu) następujące rozwiązanie w za-
kresie kadry zarządzającej:
- najwyżej w hierarchii stoi menadżer Lokalnej Jednostki Wdrożeniowej (LJW), czyli w prakty-
ce najczęściej szef organizacji pozarządowej, która powołuje firmę społeczną; menadżer LJW 
nie zarządza bezpośrednio firmą, ale nadzoruje efekty jej działania (i ponosi jego ewentualne 
konsekwencje); założenie jest takie, że zadaniem menadżera LJW jest realizacja celów statuto-
wych organizacji macierzystej, a firma społeczna stanowi jedno z narzędzi ich osiągania;
- menadżerowi LJW podlega kierownik firmy społecznej, który jest odpowiedzialny za operacyj-
ne zarządzanie przedsiębiorstwem i generowanie zysków ze sprzedaży; kierownikiem powinna 
zostać osoba, która ma doświadczenie w zarządzaniu firmą i znajomość branży działania przed-
siębiorstwa (w tym przypadku turystycznej; było to niezbędne do uzyskania przez firmę licencji 
tour-operatora); najczęściej jest to osoba rekrutowana z otwartego rynku pracy, niezwiązana 
wcześniej z organizacją pozarządową;
- dodatkowym członkiem kadry zarządzającej jest coach, czyli „trener zatrudnienia”, który wspiera 
kierownika w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – adaptacji do pracy, kształtowania rozwoju 
zawodowego pracowników, m.in. tworzenia IPR – Indywidualnych Planów Rozwoju, poprawy ko-
munikacji pomiędzy kierownikiem a pracownikami firmy oraz pomiędzy kierownikiem a menadże-
rem LJW; funkcja ta jest ważna z punktu widzenia rozwoju zawodowego pracowników firmy (co 
było jednym z podstawowych celów projektu realizowanego w ramach IW EQUAL).

Wdrożenie powyższego modelu wyglądało różnie w każdej z 5 opisywanych firm społecz-
nych, w zależności od lokalnych uwarunkowań i posiadanych zasobów ludzkich. Trzeba jednak 
podkreślić, że tak złożona struktura wymaga bardzo ścisłego rozdziału kompetencji i odpowie-
dzialności pomiędzy poszczególnymi członkami kadry zarządzającej: menadżerem LJW, kierow-
nikiem i coachem. Jeśli tego rozdziału brakuje, może to prowadzić do wytworzenia się struktury 

„Trzech Króli”, kiedy to każda z 3 osób po trosze zarządza organizacją, pracownikami i firmą, po 
trosze bierze udział w rozwoju zawodowym pracowników, wydaje im polecenia itp. Powsta-
je wówczas chaos organizacyjny, który dla wielu pracowników może być sytuacją trudną (jest 
3 „szefów”, z których każdy wydaje danej osobie inne polecenia), a dla innych z kolei stwarza 
możliwość manipulacji – np. unikania wykonywania obowiązków. Często dochodzi wówczas do 
sytuacji konfliktowych w zespole pracowników firmy, jak również w samej kadrze zarządzającej. 

Jak już wspomniano, istotną kwestią w przypadku firmy społecznej powoływanej przez organiza-
cję pozarządową są relacje pomiędzy obydwoma podmiotami: 
1.  jeżeli firma społeczna ma formę spółki z o.o., sprawa jest stosunkowo prosta: kierownik firmy 

ma w zasadzie wszelkie kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a przed kierownic-
twem organizacji macierzystej (menadżerem LJW) rozlicza się wyłącznie z osiąganych zysków 
bądź strat;

2.  jeżeli firma społeczna stanowi wydzieloną działalność gospodarczą organizacji pozarządowej (a 
tym samym nie posiada osobowości prawnej), dużo trudniej jest uniknąć krzyżowania się kompe-
tencji menadżera LJW i kierownika. Ten pierwszy jest bowiem zainteresowany sukcesem finanso-
wym firmy (jej ewentualna porażka godziłaby w całą organizację) i może w związku z tym mieć 
tendencje do przejmowania kompetencji kierownika. Ten drugi potrzebuje pewnej swobody, by 
móc sprawnie zarządzać powierzonym mu przedsiębiorstwem i jednocześnie czuć się w pełni 
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odpowiedzialnym za jego wyniki. By uniknąć nieporozumień, obowiązki i kompetencje decyzyj-
ne menadżera LJW i kierownika powinny być bardzo ściśle rozgraniczone. Warto dodać, że ze 
względu na konflikt interesów, nie jest pożądane, by kierownikiem firmy była osoba zasiadają-
ca w zarządzie lub radzie organizacji macierzystej. 

Projektując strukturę organizacyjną firmy społecznej, należy kierować się następującymi ogól-
nymi zasadami:
-  im mniejsza liczba osób zatrudnionych, tym bardziej pozioma struktura organizacyjna; nie ma 

sensu tworzyć skomplikowanej hierarchii stanowisk, jeżeli w firmie pracuje np. 10 osób, ponie-
waż znacznie wydłuża to proces decyzyjny i utrudnia komunikację;

-  jeżeli firma ma w swojej ofercie kilka produktów, najczęściej każdy pracownik jest przydzielony 
do sprzedaży jednego z nich; dzięki temu tworzy się specjalizacja, co podnosi efektywność pra-
cy; taki podział nie może jednak oznaczać całkowicie niezależnego działania poszczególnych 
pracowników – potrzebna jest osoba (może to być kierownik), która będzie stale czuwać nad 
spójnością działań firmy i wyznaczać główne kierunki i cele;

-  niezależnie od specjalizacji produktowej, w firmie może zaistnieć potrzeba stworzenia stanowiska, 
które będzie obsługiwało wszystkie produkty jednocześnie (np. osoba ds. promocji, informatyki, 
zarządzania finansami itp.); każdorazowo należy jednak przeanalizować, czy obciążenie pracą 

na poszczególnych stanowiskach jest równomierne – w przeciwnym 
razie może dochodzić do konfliktów pomiędzy pracownikami (jeżeli 
np. handlowiec będzie widział, że sam nie daje sobie rady z wyko-
naniem całej przydzielonej mu pracy, a informatyk w tym czasie nie 
ma nic do roboty). 

Niezależnie od przyjętych konkretnych rozwiązań w zakresie struktu-
ry organizacyjnej firmy społecznej trzeba przede wszystkim pamię-
tać o jednym: powinna być ona funkcjonalna – tzn. dostosowana 
do wielkości, profilu, specyfiki działania. i.produktów przedsiębior-
stwa. Nie należy również zapominać o tym, że elementami tej struk-
tury w praktyce będą ludzie, którzy są obdarzeni rozmaitymi kompe-
tencjami i cechami charakteru. Budowanie struktury organizacyjnej 
ściśle wiąże się więc z zarządzaniem personelem.

V.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
W przedsiębiorstwie społecznym składniki zarządzania zasobami są takie same jak w każdym in-
nym (pozyskiwanie nowych pracowników, motywowanie, wynagradzanie, ocenianie, rozwój za-
wodowy). Zasadniczo różni się jednak miejsce człowieka w misji i działaniach firmy, która z definicji 
jest przyjazna dla pracowników (zob. rozdz. I.3). 
 
Podmioty ekonomii społecznej mogą opierać się na jednym z 2 kierunków zarządzania perso-
nelem1. W pierwszym z nich przedsiębiorstwo społeczne w celu realizacji celów organizacji po-
zyskuje pracowników o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach. Drugi kierunek wiąże się z iden-
tyfikacją potencjału i kompetencji grupy osób (potencjalnych pracowników) i tworzeniem 
organizacji, która pozwoli je spożytkować. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednak w obu 
przypadkach bardzo istotnym elementem zarządzania firmą, czynnikiem wspierającym realiza-
cję celów społecznych i założonych działań gospodarczych. Szczególnie w momencie urucho-
mienia przedsiębiorstwa decyzje kadrowe odgrywają ważną rolę2. Zaangażowani pracownicy 
mogą stać się kluczem do sukcesu firmy. 
Każda firma musi znać swoje potrzeby kadrowe, czyli kompetencje, dzięki którym firma spełni ocze-
kiwania swoich klientów, zachowując przy tym określoną kulturę organizacyjną. W przedsiębiorstwie 

1   Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, [red.] Jerzy Hauser, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 
Kraków 2007
2   Coaching für junge Unternehmen. Lehrbriefe nr 8 Personalwirtschaft, IQ Consult GmbH, Berlin 2003

społecznym niezmiernie ważne będą kompetencje menadżerskie osoby zarządzającej – mena-
dżera społecznego. Przed osobami zarządzającymi organizacją stoi również zadanie wyboru osoby 
na stanowisko menadżera społecznego – spośród członków organizacji lub z zewnątrz.

V.2.1. Opis stanowiska pracy
Podstawą zarządzania potencjałem pracowników jest precyzyjne określenie oczekiwań stawia-
nych osobom na poszczególnych stanowiskach. Służy temu opis stanowisk pracy. Dokument ten 
stanowi kompleksowy zbiór informacji o celu utworzenia stanowiska, powiązaniach wewnątrz 
organizacji, zakresie wykonywanej pracy, odpowiedzialności, wymaganiach stawianych pra-
cownikowi oraz o kompetencjach, niezbędnych do wykonywania danej pracy. Poniższa tabela 
przedstawia przykładowy wzór opisu stanowiska pracy.

Opis stanowiska pracy

Nazwa stanowiska pracy

Charakterystyka wykonywanej pracy

Zależność służbowa

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności:
1.  szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku;
2.  szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem 

(np. uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne 
prowadzenie uzgodnień, koordynowanie działań);

3.  szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku.

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie – stopień oraz kierunek, specjalność wykształcenia (określić wy-
kształcenie niezbędne (konieczne) oraz dodatkowe (pożądane));
2. doświadczenie zawodowe – staż pracy (podać wymaganą co najmniej liczbę 
lat pracy, doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonych 
instytucjach; określić doświadczenie niezbędne (konieczne) oraz dodatkowe 
(pożądane));
3. uprawnienia kwalifikacyjne lub zawodowe (podać nazwę, rodzaj lub katego-
rię uprawnień wymaganych do pracy na określonym stanowisku; określić upraw-
nienia niezbędne (konieczne) oraz dodatkowe (pożądane));
4. niezbędna wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa;
5. znajomość języków obcych (podać rodzaj języka, stopień znajomości oraz 
wskazać, czy znajomość języka ma być udokumentowana w określonym stop-
niu znajomości; określić znajomość języka niezbędną (konieczną) oraz dodatko-
wą (pożądaną));
6. cechy osobowości (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien 
charakteryzować się pracownik na stanowisku, np. otwartość, sumienność, od-
porność na stres, kreatywność, asertywność, zdecydowanie, krytycyzm itp.);
7. umiejętności psychospołeczne (podać kluczowe umiejętności psychospołecz-
ne, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np. umie-
jętność analizy i syntezy, zarządzania personelem, publicznego przemawiania, 
negocjowania, prowadzenia spotkań itp.);
8. umiejętności praktyczne (podać kluczowe umiejętności praktyczne, którymi 
powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np. obsługa kompute-
ra, znajomość programów, urządzeń, opracowywania dokumentów, tłumaczeń 
itp.).

Warunki pracy

Relacja do innych stanowisk:
1. pracownik zastępuje:
2. pracownik jest zastępowany przez:
3. pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, jed-
nostki podległe, inne instytucje). 

Uwagi dodatkowe

Posiadając jasno sprecyzowane wymagania do poszczególnych stanowisk, można rozpocząć 
proces rekrutacji pracowników. 
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V.2.2. Pozyskiwanie nowych pracowników 
Trafny wybór personelu może zdecydować o sukcesie firmy, dlatego warto potraktować proces 
rekrutacji jako jedno z ważnych, zaplanowanych działań. Podczas prowadzenia rekrutacji przy-
datna może się okazać rada Franka Pacetta: „Rekrutuj innych w taki sposób, w jaki sam chciał-
byś być rekrutowany”3. Proces pozyskiwania pracowników (proces rekrutacji) można podzielić 
na 3 zasadnicze etapy: a) etap rekrutacji, b) etap selekcji, c) etap adaptacji.

ETAP REKRUTACJI
Najlepszym doborem pracowników szczycą się firmy, które na początek sporządzają profil kan-
dydata na stanowisko, do obsadzenia. Profil ten powinien wynikać ze stworzonego wcześniej 
opisu stanowiska pracy, tj. powinien zawierać opis zadań, które będzie realizował potencjalny 
współpracownik, zestaw niezbędnych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, cech osobo-
wościowych, umiejętności itp. Profil powinien zostać poddany weryfikacji pod kątem dostęp-
ności na rynku osób o wymaganych cechach, możliwości finansowania dodatkowych kosztów 
pracy i rozwoju zawodowego oraz rzeczywistych wymagań względem przyszłego pracownika. 
Spotyka się bowiem wiele osób, które czują się oszukane przez firmę, gdyż np. wymagano od 
nich zaawansowanej znajomości języka obcego, tymczasem przez rok pracy w firmie nie użyły 
go ani razu, lub zapewniano ich na rozmowie kwalifikacyjnej o szansach rozwoju zawodowe-
go i na obietnicach poprzestano. Tego typu rozczarowania mogą prowadzić do dużej fluktuacji 
kadr, co będzie dla firmy szkodliwe. Tym bardziej więc warto dołożyć starań, by informacja 
udzielona potencjalnemu kandydatowi była rzetelna. 

W branży turystycznej poza formalnymi wymo-
gami, takimi jak znajomość języków obcych, 
portali turystycznych czy systemów rezerwacyj-
nych, bardzo ważne jest nastawienie do klienta. 
W aktualnej sytuacji rynkowej, w dobie powsta-
wania nowych hoteli, pensjonatów, biur podró-
ży, niewystarczające okazują się infrastruktura, 
wyposażenie oraz położenie obiektu, ale wzra-
stają też wymagania dotyczące kwalifikacji na 
poszczególne stanowiska pracy. Gestorzy branży 
turystycznej prześcigają się w budowaniu oferty, 
która wyróżni ich spośród konkurencji. Zachę-
cają gościnnością, domową atmosferą czy ro-
dzinnym klimatem. Hotelarz czy pracownik biura 
podróży powinien uprzedzać życzenia klienta, 
wykazywać chęć pomocy i nie ograniczać się 
tylko do roli wykonawcy usługi. Musi lubić swoją 
pracę, a klient powinien to widzieć. Te cechy 
trudno ująć w opisie stanowisk, ale trzeba ich 
szukać u potencjalnych pracowników podczas 
rozmów kwalifikacyjnych.

Istnieje cały szereg sposobów rekrutacji pracow-
ników, a metoda, którą wybierzemy, powinna 
być dostosowana do oczekiwań i możliwości 
firmy, sytuacji na rynku pracy oraz profilu kan-
dydata. Wybór właściwego systemu rekrutacji 
może ułatwić poniższa tabela, prezentująca 
plusy i minusy poszczególnych metod.

�   F. Paceta, R. Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać ener-
gię w ludziach oraz zwiększać zyski, Wydawnictwo Akade, Kraków 2002

Porównanie metod rekrutacji

Zalety Wady

AWANS WEWNĘTRZNY – poszukiwanie kandydata na wolne stanowisko wśród osób zatrudnionych w firmie, lecz pracują-
cych na niższych stanowiskach

-  znajomość środowiska pracy danej firmy, oczekiwań prze-
łożonych i klientów

- sposób motywacji pracownika
- minimalizacja kosztów

- ograniczone zasoby personalne
- brak dopływu nowych idei do firmy
- niebezpieczeństwo subiektywizmu
-  zagrożenie związane z zakłóceniem stosunków międzyludz-

kich w zespole

USŁUGI FIRMY DORADZTWA PERSONALNEGO – zlecenie wyspecjalizowanej firmie rekrutacji nowego pracownika na podsta-
wie dostarczonego opisu stanowiska pracy

-  wybór osób odpowiadających dokładnie profilowi kandy-
data

- minimalny nakład pracy ze strony firmy
-  rękojmia na zakupioną usługę – w przypadku dokonania 

błędnego wyboru kolejna rekrutacja na koszt firmy dorad-
czej w określonym czasie (klauzula w umowie)

- stosunkowo wysoka cena

USŁUGI URZĘDU PRACY – umieszczenie ogłoszenia o pracy w bazie ofert Powiatowego Urzędu Pracy

- niski koszt rekrutacji
-  dobra informacja na temat lokalnego rynku pracy (np. o licz-

bie absolwentów, ilości osób bez pracy w danym zawodzie)
-  możliwość nawiązania współpracy – skorzystanie z dostęp-

nego dofinansowania dla pracodawców zatrudniających 
osoby bezrobotne, dyskryminowane na rynku pracy (refun-
dacja kosztów zatrudnienia, szkolenia)

- ograniczona baza danych kandydatów
-  baza danych osób mających trudność ze znalezieniem pra-

cy w regionie (z powodu braku wykształcenia lub/i braku 
doświadczenia lub/i braku miejsc pracy)

OGŁOSZENIE PRASOWE – w prasie lokalnej, branżowej itp.

- stosunkowo niska cena
-  dotarcie do dużej liczby osób, a w przypadku prasy branżo-

wej do grupy zainteresowanych
-  możliwość zamieszczenia ogłoszenia niejawnego (w przy-

padku chęci wymiany pracownika, obawy przed konku-
rencją)

-  niebezpieczeństwo otrzymania dużej liczbie zgłoszeń – duże 
obciążenie dla firmy

-  dotarcie do grupy zainteresowanych, spełniających kryte-
ria zależne jest od wyboru gazety, formy ogłoszenia, terminu 
publikacji

INTERNET – ogłoszenia w specjalistycznych portalach lub samodzielne wyszukiwanie potencjalnych pracowników

- stosunkowo niski koszt
-  różnorodność dostępnych miejsc publikacji: strony ogło-

szeniowe gazet (np. http://www.gazeta.pl), giełdy pracy 
portali internetowych (np. „Onet”), specjalne strony o pra-
cy (http://www.jobpilot.pl, http://www.pracuj.pl), strony 
firm doradczych, własne strony www, bazy danych osób 
zainteresowanych rozwojem zawodowym (np. http://www.
goldenline.pl)

-  trudność z wyborem stosownego miejsca zamieszczenia in-
formacji – brak odpowiedzi lub otrzymanie ogromnej liczby 
aplikacji

-  duży nakład pracy na początku stosowania tej metody – ko-
nieczność wyszukania miejsc o pracy w Internecie, wyboru 
odpowiednich dla firmy

SZKOŁY (zawodowe, średnie), UCZELNIE

-  nawiązanie współpracy ze szkołami, uczelniami – pozytywny 
wizerunek firmy wśród uczniów/studentów (firma rekomen-
dowana przez szkołę/uczelnię)

-  dotarcie do konkretnej zainteresowanej grupy osób – pre-
zentacje, targi pracy, biura karier

-  możliwość wykorzystania praktyki studenckiej zamiast okresu 
próbnego

- czasochłonność
-  konieczność zaplanowania długofalowej współpracy, 

np. zapewnienie miejsc praktyki wiąże się z przygotowaniem 
miejsca, wyznaczeniem opiekuna (wiedza, doświadczenie) 

DNI OTWARTE – impreza promocyjna pozwalająca potencjalnym kandydatom zapoznać się z działalnością firmy

- pozytywny wizerunek firmy
- przyciągnięcie do firmy osób najbardziej zainteresowanych, 
wybitnych jednostek

- duży wysiłek organizacyjny dla firmy
- czasowa dezorganizacja pracy firmy

„POCZTA PANTOFLOWA” – przekazywanie informacji o wolnym stanowisku pracy krewnym, znajomym itp.

- niski koszt rekrutacji
- możliwa dobra znajomość kwalifikacji i atutów kandydata

- duże prawdopodobieństwo konfliktu
-  niebezpieczeństwo powstania nieformalnych lub zawodo-

wych układów w firmie

Funkcjonowanie firmy społecznej
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Małe firmy, zwłaszcza w początkowej fazie działalności, bardzo często oferują miejsca pracy 
przyjaciołom i znajomym. Zaletą takiego postępowania jest posiadanie dużej ilości informa-
cji o danej osobie, często rekomendacji od osób, którym ufamy. Zagrożenie z tym związane 
łączy się z subiektywną oceną, a także różnicami w funkcjonowaniu tej osoby na gruncie pry-
watnym i zawodowym. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest obiektywna ocena reko-
mendowanej osoby jako przyszłego pracownika na konkretnym stanowisku (etap selekcji), co 
wiąże się z kwalifikacjami, doświadczeniem i predyspozycjami osobistymi kandydata. To samo 
rozwiązanie warto zastosować w przypadku awansu wewnętrznego – osoba z firmy może 
wraz z innymi kandydatami przejść etap selekcji.

ETAP SELEKCJI
Rezultatem selekcji jest decyzja, kto z grupy aplikujących zostanie wprowadzony do firmy. Wy-
bór właściwego kandydata ułatwią:
- dokumenty nadesłane przez kandydata: CV, list motywacyjny, referencje;
- spotkanie z kandydatem, rozmowa kwalifikacyjna;
- interpretacje świadectw pracy.

Selekcja to analiza informacji nadesłanych i przekazanych osobiście przez osobę aplikują-
cą i porównanie jej wyników z nakreślonym uprzednio profilem kandydata. Należy pamiętać, 
że CV i list motywacyjny to teksty reklamowe kandydata. Ich staranność świadczy o nim dobrze, 
niemniej jednak informacje w nich zawarte mogą rozmijać się z prawdą. Referencje są również 
elementem kreowania dobrego wizerunku kandydata, przy czym referencje pisemne bardzo 
często są jego dziełem. Większą wartość mają referencje ustne i warto je wykorzystać – dzwo-
niąc pod numer telefonu osoby wskazanej jako rekomendującej.

Rozmowa kwalifikacyjna jest najczęściej pierwszym spo-
tkaniem z kandydatem na stanowisko i zapraszane są na 
nią osoby, które pomyślnie przeszły etap oceny nadesła-
nych aplikacji. Można poprosić kandydatów o zabranie 
ze sobą na rozmowę kopii dyplomów potwierdzających 
wykształcenie, świadectw pracy i referencji pisemnych. 
Wiele cennych informacji znajduje się w świadectwach 
pracy – liczba zwolnień chorobowych, wykorzystanie 
urlopu, daty zatrudnienia (warto porównać z informa-
cjami z CV) oraz sposób rozwiązania umowy o pracę. 

Dysponując kopiami świadectw pracy, można wiedzę z nich zaczerpniętą pogłębić, wykonu-
jąc telefon do firmy, w której pracowała dana osoba. 

Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia ocenę kandydata w 3 obszarach: merytorycznym, osobo-
wościowym i motywacyjnym. W przypadku kompetencji merytorycznych należy skonfrontować 
wymogi stanowiska (profil kandydata) z doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami kan-
dydata. Można np. zadać zadanie problemowe, którego rozwiązanie sprawdzi wiedzę facho-
wą i ogólną rozmówcy. Prowadząc rozmowę, warto prosić o przykłady z poprzedniego miejsca 
pracy, pytać o sposoby zgłębiania wiedzy (prasa branżowa, kursy itp.). Kompetencje osobowo-
ściowe poddawane są ocenie zarówno podczas sprawdzania kompetencji merytorycznych (ob-
serwacja sposobu rozwiązywania problemu, pracy pod presją czasu i stresu), jak i bezpośrednio 
przez zadawanie pytań. Warto pytać o poszczególne cechy wprost, prosząc o przykłady z ży-
cia kandydata (można pozostawić dowolność kandydatowi przytaczania przykładów z życia 
zawodowego i osobistego). W obszarze motywacyjnym badana jest zarówno motywacja ak-
tualna (np. do zmiany miejsca pracy, zmiany otoczenia, osiągnięcia kolejnego szczebla kariery), 
jak i aspiracje kandydata. Byłoby idealnie, gdyby prowadzącemu rozmowę udało się dowiedzieć 
co sprawia, że osoba jest maksymalnie zaangażowana w działanie – np. prestiż związany z firmą, 
środowiskiem, wynagrodzenie, bezpieczeństwo. Część rozmowy związana z motywacją powinna 
dostarczyć informacji dotyczących tempa i charakteru pracy preferowanego przez kandydata, 
dyspozycyjności, a nawet umiejętności godzenia życia osobistego z zawodowym.

ETAP ADAPTACJI
Warto podkreślić, że początek adaptacji ma miejsce podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutujący 
powinien znaleźć czas, by powiedzieć kilka zdań charakteryzujących firmę – zespół pracowników, 
klientów, osiągnięcia firmy i charakter pracy. Należy to traktować jako działanie budujące markę 
firmy. Aplikująca osoba może zostać pracownikiem firmy, ale może też w przyszłości zostać jej partne-
rem biznesowym. Adaptacja nowych pracowników to etap, który może zaprocentować w przyszło-
ści. Zależy to jednak nie tylko od osoby wprowadzanej, ale i wprowadzającej. Dla osoby, która po-
myślnie przeszła etapy selekcji czas adaptacji jest czasem nauki (przyuczenia), ale i kolejnym stopniem 
selekcji. Bardzo często ma bowiem miejsce okres próbny, w którym pracodawca i pracownik poznają 
się nawzajem. Na początku tego etapu warto odbyć z nowym pracownikiem rozmowę adaptacyj-
ną – nawiązując do rozmowy kwalifikacyjnej przedstawić mu oczekiwania i cele na dany okres oraz 
przydzielić opiekuna na czas adaptacji do środowiska firmy. Najczęściej podczas tej rozmowy nastę-
puje nawiązanie się stosunku pracy, co wiąże się z zawarciem kontraktu i powstaniem wzajemnych 
zobowiązań pracodawcy i pracownika. W przypadku małej firmy przed przyjściem nowej osoby do 
pracy warto, by szef (lub osoba odpowiedzialna za re-
krutację) poinformował dotychczasowych współpra-
cowników o jej kwalifikacjach, zakresie obowiązków 
oraz planach firmy z nią związanych. Szczególnie waż-
ne jest omówienie tych kwestii z osobą wyznaczoną 
na opiekuna nowej osoby w firmie. Do tego zadania 
warto wyznaczyć kogoś posiadającego wiedzę facho-
wą w zakresie zadań powierzanych nowemu pracow-
nikowi, a zarazem predyspozycje do uczenia innych. 
Adaptacja wymaga zaangażowania ze strony nowe-
go pracownika, ale potrzeba też czasu, by obie strony 
przyzwyczaiły się do zmian. Bardzo często zapomina 
się o tym etapie rekrutacji, tymczasem jest on obciążo-
ny największym ryzykiem – jest najbardziej czasochłon-
ną fazą rekrutacji i decyduje o jej powodzeniu, a tym 
samym o jej efektywności finansowej.

Aby proces adaptacji przebiegał sprawnie, należy:
-  zapoznać pracownika z celami oraz strategią organizacji, historią firmy, strukturą organizacyj-

ną, kulturą organizacyjną i ogólnymi zasadami pracy;
-  dokładnie określić zadania na nowym stanowisku pracy, zakres odpowiedzialności i kompe-
tencji;

- udostępnić środki potrzebne do realizacji zadań; 
-  zapoznać pracownika z metodami pracy stosowanymi w celu realizacji przydzielonych za-

dań;
- przedstawić nowo zatrudnioną osobę przełożonym i współpracownikom; 
-  ustalić opiekuna czuwającego nad procesem adaptacji nowego pracownika i służącego 

mu pomocą (opiekunem może być zarówno zwierzchnik, jak i osoba z zespołu roboczego),
- zapoznać nowicjusza z regulaminem, zasadami bhp, metodami kontroli; 
- ulokować pracownika w strukturze organizacyjnej; 
- ustalić zakres współpracy z grupą; 
- przydzielić stanowisko pracy;
-  wskazać zaplecze socjalne do dyspozycji pracowników (np. pokój śniadaniowy, bufet, łazien-

kę, przebieralnię itp.);
-  zapoznać z procedurą załatwiania spraw osobistych oraz z możliwościami stwarzanymi przez 

firmę (dodatkowe świadczenia, kursy, zniżki na określone produkty itp.);
- udzielić informacji na temat szkoleń, ścieżki karier itp.; 
- informować na bieżąco nowego pracownika o efektach jego pracy;
-  organizować spotkania i wyjazdy integracyjne (ten punkt jest szczególnie istotny w przypadku 

zatrudnienia dużej liczby nowych pracowników).
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REKRUTACJA PRACOWNIKóW DO PRACY. W. 5 PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH, POWSTA-
ŁYCH.W.RAMACH PROJEKTU „GOSPODARKA SPOŁECZNA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU. 
Proces rekrutacji przebiegał specyficznie z kilku zasadniczych powodów:
- poszukiwano pracowników do pracy w planowanych (wirtualnych) firmach;
-  powstające firmy miały być przedsiębiorstwami społecznymi (nazwa ta wywołuje różne, nie 

zawsze pozytywne skojarzenia); 
-  pracowników poszukiwały organizacje pozarządowe (które nie są postrzegane jako praco-

dawcy);
-  proces rekrutacji przebiegał równolegle z planowaniem działalności firmy, jej tworzeniem (któ-

re uzależnione było od dotacji);
- na przeprowadzenie rekrutacji było stosunkowo dużo czasu;
-  w proces rekrutacji na etapie selekcji zostały włączone 2 firmy doradcze spoza regionów dzia-

łania firm. 

4 firmy społeczne prowadziły oddzielnie rekrutację na stanowiska kierownicze (kierownik firmy i spe-
cjalista z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w każdej z firm) i na pozostałe stanowiska. Ostatnia 
firma przeprowadziła jeden proces rekrutacji – spośród chętnych do pracy wybrała kierownika. 
Rekrutacja na wyższe stanowiska została przeprowadzona odmiennie przez wszystkie firmy i nie 
miała tak wielu etapów jak rekrutacja na pozostałe stanowiska. Coachami (stanowiska związa-
ne z rozwojem zasobów ludzkich) zostały we wszystkich firmach osoby związane uprzednio z orga-
nizacjami pozarządowymi tworzącymi firmy społeczne. W przypadku coachów zastosowano więc 
metodę „awansu wewnętrznego” – osobie wcześniej współpracującej z organizacją pozarządową 
powierzono zadania związane z rozwojem zawodowym pracowników powstającej firmy. W przy-
padku jednej firmy zarówno na stanowisko kierownicze, jak i na stanowisko coacha mianowano 

osoby z zarządu organizacji, przy której powstawała 
firma społeczna. Trudno więc szukać części wspól-
nych w rekrutacji na stanowiska kierowników i co-
achów 5 firm społecznych – nie zastosowano jed-
nego modelu rekrutacji, a uzależniony był on od 
uwarunkowań i preferencji każdej firmy. 

Natomiast w procesie rekrutacji pozostałych pra-
cowników firm wyróżnić można elementy powtarza-
jące się we wszystkich 5 firmach oraz indywidualne, 
zastosowane przez konkretną firmę. Oto one:

1) etap rekrutacji 
Ogłoszenia o naborze do pracy w firmie przekazano do Powiatowych Urzędów Pracy (wszyscy kan-
dydaci do pracy byli beneficjentami Powiatowych Urzędów Pracy) oraz do instytucji, organizacji, 
firm będących członkami Grupy Partnerskiej (zob. rozdz. III.) w danym regionie. Można więc powie-
dzieć, że we wszystkich firmach zastosowano metodę rekrutacji z wykorzystaniem Urzędów Pracy 
oraz znajomych. Odmienność polegała na tym, że „znajomi” działali bardziej w roli promotorów 
idei firm, ponieważ znali organizacje pozarządowe z ich działań, cennych na gruncie społecznym. 
Mimo że reprezentowali inne instytucje czy firmy, nie zachodziło zjawisko konkurencji, ponieważ po-
wstające firmy miały promować i sprzedawać produkty i usługi lokalne, przyczyniać się do kreowa-
nia pozytywnego wizerunku regionu, co z założenia miało być korzystne również dla organizacji / 
firm partnerskich i rozwoju regionu. W przypadku jednej firmy zastosowano metodę rekrutacji przez 
współpracę z wyższą szkołę turystyczną działającą w regionie. Jeden z wykładowców przejął rolę 
promotora powstającej firmy wśród studentów zaocznych i absolwentów uczelni i w wyniku tych 
działań stanowią oni większość pracowników tej firmy. Mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów (w edukacji) i partnerstwa lokalnego. Jest to sytuacja godna powielenia.

2) etap selekcji
Informacja o poszukiwaniu pracowników przez organizacje pozarządowe rozeszła się w dużej 
mierze metodą „podaj dalej”. Organizacje pozarządowe zorganizowały dodatkowo spotka-
nia w regionach z potencjalnymi zainteresowanymi pracą w firmach społecznych. W przypadku 

niektórych organizacji spotkań informacyjnych było kilka, gdyż chciano dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby chętnych do pracy w firmie społecznej. Osoby zainteresowane działalnością w orga-
nizacjach pozarządowych zostały poddane cyklowi 6 testów psychologicznych, badających 
czynniki osobowościowe, które zostały przeprowadzone przez firmę doradczą (partnera Pro-
jektu) w każdej z 5 firm. W sumie na tym etapie selekcji było łącznie 64 chętnych do pracy we 
wszystkich firmach.

Równolegle kadry organizacji pozarządowych tworzących firmy przeprowadziły rozmowy rekru-
tacyjne z kandydatami. Osoby rekrutujące dysponowały wynikami testów psychologicznych 
dostarczonych przez firmę doradczą. Jedna z powstających firm społecznych na etapie roz-
mów kwalifikacyjnych zadała aplikującym zadanie problemowe – przygotowanie wypraco-
wań na temat regionu, w którym działa firma społeczna.

3) etap adaptacji
Szkolenie integracyjno-motywacyjne zorganizowane przez stowarzyszenie z doświadcze-
niem w aktywizacji osób bezrobotnych (pod kierunkiem firmy doradczej przeprowadzającej 
testy na etapie rekrutacji) było elementem adaptacji przyszłych pracowników wszystkich 5 firm 
społecznych. Duża część 5-dniowego szkolenia została też przeznaczona na działania integra-
cyjne. Przebiegały one na 2 płaszczyznach: integracja całej grupy wokół idei Projektu – budo-
wania firm społecznych i miejsc pracy dla siebie oraz integracja grupy osób z danego regionu 
wokół budowania produktów firmy, współtworzenia jej, roli firmy w rozwoju regionu. Działania 
integracyjno-motywacyjne miały na celu uświadomienie pracownikom firm społecznym ich 
istotnej roli w tworzeniu firmy społecznej od podstaw oraz roli firmy w regionie (prestiż). Wyko-
rzystano autorytet osób spoza firm – ekspertów z zakresu gospodarki społecznej, budowania 
lokalnego partnerstwa, planowania rozwoju zawodowego.

Następnym ważnym elementem adaptacji były rozmowy menadżerów firm z pracownikami, 
którym towarzyszyło zawarcie kontraktów – umów o pracę. W każdej firmie zrekrutowanych zo-
stało średnio 6-7 osób (w jednej 13). Sytuacja była trudna dla większości pracowników – dla wie-
lu było to pierwsze miejsce pracy, tymczasem nie istniało środowisko pracy firmy, nie było osób-
przewodników w postaci doświadczonych pracowników, sprawdzonych procedur. W każdej 
firmie nowo przyjęte do pracy osoby otrzymały wsparcie ze strony osoby coacha. Jego zada-
niem była pomoc pracownikom w planowaniu indywidualnej ścieżki kariery (każdy z pracowni-
ków opracowywał wraz z coachem Indywidualny Plan Rozwoju) oraz przy realizacji konkretnych 
działań w firmie. Dodatkowo nowi pracownicy otrzymali możliwość uczestniczenia w cyklach 
szkoleniowych, przygotowujących do wykonywania jednego z 3 zawodów związanych z tury-
styką dziedzictwa. Proces szkoleniowy miał dostarczyć fachowej wiedzy pracownikom, rekom-
pensując częściowo brak w firmie starszych stażem współpracowników. 

Można śmiało powiedzieć, że proces adaptacji pracowników do pracy w firmach społecznych 
był tożsamy z kształtowaniem się firmy – tworzeniem środowiska pracy. W każdej z firm wykształ-
cił się więc system organizacji pracy, normy, system wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji. Każ-
da z firm na etapie adaptacji stworzyła stanowiska pracy (niezbędne narzędzia i zasoby).

V.2.3. Dokumenty formalne

REGULAMIN PRACY
Polskie prawo nakazuje pracodawcom zatrudniającym powyżej 20 pracowników posiadanie 
Regulaminu Pracy. Nawet jednak w przypadku zatrudniania mniejszej liczby osób warto pokusić 
się o przygotowanie dokumentu, który jasno sprecyzuje zasady pracy w danym przedsiębiorstwie. 
Regulamin zawiera obowiązki i prawa pracodawcy, obowiązki i prawa pracowników, zakazy do-
tyczące czynności i procedur niedozwolonych w miejscu pracy. Ponadto regulamin określa czas 
pracy pracowników oraz wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych 
stanowiskach. W regulaminie powinien się znaleźć wykaz prac uciążliwych i szkodliwych dla ko-
biet oraz wykaz prac, których wykonywanie jest wzbronione pracownikom młodocianym. Należy 
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zaznajomić pracowników z obowiązującym regulaminem pracy przed rozpoczęciem pracy przez 
pracownika. Zazwyczaj przedsiębiorstwa posługują się gotowym zestawem dokumentów, które 
należy wypełnić przy podpisywaniu umowy o pracę. Warto dołączyć do nich regulamin pracy 
oraz oświadczenie pracownika, iż się z przedmiotowym regulaminem zapoznał. Regulamin Pra-
cy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Prawa Pracy. 
Najczęstszymi problemami, z którymi stykają się pracodawcy są: spożywanie alkoholu w miejscu 
pracy, spóźnienia, samowolne opuszczenie miejsca pracy, kradzieże, niewykonywanie poleceń 
przełożonych, zaniedbywanie obowiązków służbowych. Regulamin Pracy jest narzędziem, które 
pomaga pracodawcy w dyscyplinowaniu pracowników. Jeśli zawiera on odpowiednie zapisy 
dotyczące powyższych wykroczeń, pracodawcy łatwiej jest przeprowadzić rozmowę dyscyplinu-
jącą lub wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
Posiadanie Regulaminu Wynagradzania jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 20 pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, warunki wy-
nagradzania zawarte są w umowie o pracę. 
W Regulaminie Wynagradzania powinny znaleźć się warunki i zasady wynagradzania oraz za-
sady przyznawania pracownikom dodatkowych świadczeń związanych z pracą. Regulamin 
powinien określać elementy składowe wynagrodzenia za pracę oraz sposób wynagradzania 
za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych (jeśli zakład pracy dopuszcza pracę w nocy). 
Powinien on również jasno precyzować warunki premiowania.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH
Wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego jest obowiązkowe w przedsię-
biorstwach zatrudniających powyżej 25 pracowników. Regulamin ZFS określa zasady przyznawa-
nia świadczeń socjalnych, pożyczek, dodatków mieszkaniowych oraz przeznaczania środków na 
cele socjalne i pomoc. Zazwyczaj z jego budżetu finansowane są pożyczki dla pracowników, 
zakup sprzętu rekreacyjnego, karnety na basen, siłownię lub bilety wstępu do kin i teatrów. Pra-
cownicy najczęściej zainteresowani są pożyczkami i opłaceniem biletów wstępu, karnetów. 

HARMONOGRAM PRACY
Za ułożenie harmonogramu pracy pracowników, przestrzeganie norm pracy, ewidencjonowa-
nie i rozliczanie godzin pracy odpowiedzialni są kierownicy działów. W małych przedsiębiorstwach 
osobą odpowiedzialną za powyższe czynności jest osoba zarządzająca firmą. Ważne, że obowią-
zek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby 
zatrudnianych pracowników, formy i struktury organizacyjnej czy sektora własności. Obowiązkiem 
pracodawcy jest założenie odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy i pro-
wadzenie takiej ewidencji w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach robo-
czych, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni 
wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy, a także dy-
żury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecno-
ści w pracy. Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty..Nie ma 
obowiązku.prowadzenia ewidencji czasu pracy.w stosunku do.osób zarządzających zakładem 
pracy, osób objętych zadaniowym czasem pracy, pracowników otrzymujących ryczałt za godzi-
ny nadliczbowe oraz pracowników otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej.

V.2.4. Rozwój pracowników
Pracodawca powinien traktować pracowników jako zasoby, którymi dysponuje. Taki sposób 
postrzegania pracowników sprawia, że ich rozwój zawodowy leży w interesie firmy. Rozwijają 
się oni wówczas wraz z rozwojem firmy, zachodzącymi w niej i w jej otoczeniu zmianami. Pra-
cownik przechodzi szkolenia adaptacyjne na początku swojej współpracy z firmą, później może 
uzupełniać wiedzę w swoim zawodzie, zdobywać nowe zawody czy nabywać dodatkowe 
umiejętności. Zespół ludzi to silnik, o którego efektywność, elastyczność, odporność na trudne 
warunki otoczenia oraz siłę (motywację) do pracy warto się troszczyć. 

Zadaniem menadżera jest więc dbanie o rozwój zawodowy swoich podwładnych poprzez:
- podnoszenie kwalifikacji personelu;
- zdobywanie nowych umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy (adaptacja do 
pracy);
- przygotowanie pracowników do pełnienia nowych funkcji, awansu.

Szkolenia dzielą się na wewnętrzne (tzw. szkolenia w miejscu pracy) i zewnętrzne (kursy zama-
wiane w firmach szkoleniowych, staże, praktyki, studia podyplomowe). Prócz praktycznych 
szkoleń związanych ze zdobywaniem kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych przy wykony-
waniu konkretnych zadań (np. przygotowanie oferty dla klienta, obsługa urządzenia) często 
przydatne są szkolenia związane z kształtowaniem postaw i umiejętności miękkich (np. współ-
praca w zespole, komunikacja). 

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, aczkolwiek ważne i przydatne, nie zastąpią takich źródeł 
rozwoju jak: dobry przykład ze strony szefa, powierzenie pracownikowi zadań do samodziel-
nego wykonania (dostosowanych do jego poziomu rozwoju zawodowego), możliwość posia-
dania i wypowiadania własnego zdania, prawo do dyskusji z szefem, jeśli ich zdania się różnią. 
Małe firmy, chociaż nie są w stanie zapewnić dużej liczby szkoleń specjalistycznych, mają jed-
nak możliwość wchodzenia z pracownikami w relacje partnerskie. Szef ma często dużo kontak-
tu z każdym z pracowników, może ocenić ich poziom rozwoju zawodowego i dostosować do 
niego styl komunikacji i zarządzania. Młody pracownik – często z dużym entuzjazmem do pracy, 
ale małym doświadczeniem – potrzebuje instruktażu, jasno określonych granic i zasad działa-
nia. Osoba, która opanuje już zestaw czynności niezbędnych do samodzielnego wykonywania 
swoich obowiązków, potrzebuje umiejętnego dawkowania nowych zadań, podnoszenia kwa-
lifikacji. Innego podejścia wymagają osoby posiadające znaczne doświadczenie zawodowe, 
ale obniżona motywacja do pracy nie pozwala im podejmować ambitnych zadań – liczą na 
wsparcie ze strony szefa, pomoc w określeniu swej roli w firmie. Doświadczony pracownik z dużą 
motywacją do pracy – mimo że jest najcenniejszym ogniwem w zespole – jest wyzwaniem dla 
szefa, wymaga bowiem relacji partnerskich, delegowania zadań, a zbyt częsta kontrola go 
frustruje. 

Warto, by menadżer zdał sobie sprawę, że po części od niego zależy rozwój zawodowy pra-
cownika, który ma bezpośredni i pośredni wpływ na realizację krótko- i długofalowej strategii 
rozwoju firmy. Strata doświadczonego pracownika czy nawet osoby zaadaptowanej do pracy 
wiąże się z kolejnymi wydatkami na rekrutację i wdrożenie kolejnego kandydata do pracy na 
danym stanowisku. Największym jednak kosztem dla firmy jest utrata przez nią zdolności do 
wykonywania określonych zadań na czas braku wykwalifikowanego pracownika. Możliwość 
rozwoju zawodowego silnie motywuje ludzi do pracy oraz wzmacnia ich lojalność względem fir-
my. Jeśli dana osoba wie, że od nabycia przez nią konkretnej umiejętności czy uprawnień zależy 
rozwój firmy, to zna swoją wartość dla firmy i utożsamia swój sukces osobisty z sukcesem firmy. 

V.2.5.Wynagradzanie za pracę i motywowanie
Nierozłącznym elementem związanym z pracą jest wynagrodzenie za pracę. Nierozłącznym, 
gdyż zgodnie z art. 84 Kodeksu Pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, 
ani przenieść tego prawa na inną osobę. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakazuje usta-
wodawcy ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 I 2007 r. wynosi 
ono 936 zł. Oznacza to, iż pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może 
otrzymać niższej płacy brutto niż 936 zł. Natomiast w zależności od sytuacji finansowej firmy, 
kwalifikacji pracownika, jego zaangażowania i innych okoliczności pracodawca może określić 
inną wysokość wynagrodzenia, jednak nie niższą od minimalnego wynagrodzenia. Pracodaw-
ca zobligowany jest do wypłacenia wynagrodzenia w miejscu i terminie określonym w regula-
minie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Art. 85 KP określa, iż wynagrodzenie za pracę 
płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie 
później jednak niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Funkcjonowanie firmy społecznej
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SYSTEMY WYNAGRADZANIA
Każdy pracodawca indywidualnie ustala system wynagradzania i premiowania swoich pracowni-
ków. Najczęściej są to:

Wynagrodzenie ryczałtowe – ma miejsce, gdy pracownik otrzymuje ustalone wynagrodzenie, któ-
re w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Jest to 
system najbardziej popularny, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach. Pracownik niezależnie od 
tego, jak i ile będzie pracował, otrzymuje jednakowe wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie godzinowe – uzależnione jest od liczby przepracowanych godzin w miesiącu, jed-
nak nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego. Liczba przepracowanych godzin pra-
cownika mnożona jest przez stawkę godzinową. Pracownika nie można jednak zatrudniać ponad 
ustaloną liczba godzin nadliczbowych, wynoszącą obecnie 150 godz. w roku kalendarzowym. Za-
tem wysokość wynagrodzenia jest ograniczona.
Wynagrodzenie prowizyjne – w tym przypadku wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu sprze-
daży towarów lub usług. Pracownik ma wyraźny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Jest to system 
bardzo motywujący pracowników, korzystny również dla pracodawcy.
Wynagrodzenie zadaniowe – w tym systemie wysokość pensji zależy od wykonanego zadania. Pra-
cownik może dane zadanie wykonać sam lub w zespole. Pracodawca z zakładową organizacją 
związkową ustala regulamin grupowej organizacji pracy. Grupa ustala skład osobowy, rozkład cza-
su pracy, zasady wynagradzania w ramach środków przewidzianych na wykonanie zadania.
Wynagrodzenie akordowe – stosowane najczęściej w zakładach produkcyjnych. Wynagrodzenie 
pracownika zależy od liczby wyprodukowanych elementów składowych lub gotowych produktów.
Wynagrodzenie.w.systemie mieszanym – w tym systemie wynagradzania możliwe jest połączenie po-
wyższych systemów. Najczęściej stosuje się połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z wynagrodze-
niem prowizyjnym. Dzięki temu pracownik ma zagwarantowane minimum wynagrodzenia oraz ma 

możliwość uzyskania większych zarobków dzięki 
prowizji od wartości sprzedaży towarów lub usług. 

Poza wynagrodzeniem za czas pracy pracow-
nikom przysługuje wynagrodzenie za czas urlo-
pu, za pracę w godzinach nadliczbowych, za 
pracę w godzinach nocnych, za czas choroby, 
za czas przestoju, za okres wypowiedzenia.

Dobra praktyka mówi, że „pracownik dobrze 
opłacany lepiej pracuje” – czuje się docenio-
ny i ważny dla przedsiębiorstwa. Aby zmoty-
wować pracowników do wydajniejszej pracy, 

pracodawca może przyznać pracownikowi premię, czyli ruchomą część wynagrodzenia, stano-
wiącą uzupełnienie podstawowej płacy. Może to być premia regulaminowa lub premia uzna-
niowa. Kodeks Pracy nie reguluje sposobu przyznawania i wypłacania premii. Jest on uzależniony 
od decyzji pracodawcy.

Premia regulaminowa – Aby wynagrodzić pracowników premią regulaminową, pracodaw-
ca powinien precyzyjnie określić warunki premiowania. Premia regulaminowa ma charakter 
okresowy i wypłacana jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Jeśli regulamin pracy określa 
dokładne warunki przyznania premii pracodawca nie może odstąpić od wypłacenia premii. 
Pracownikowi, który spełnił warunki uzyskania premii, a mimo to premii nie otrzymał, przysługuje 
prawo roszczenia jej wypłaty.
Premia uznaniowa – przyznawana jest według indywidualnych kryteriów pracodawcy. Zazwy-
czaj przyznawana jest za wykonanie określonego zadania lub za osiągnięcie założonego wyni-
ku. Zależy wyłącznie od woli pracodawcy.
Nagroda.– zgodnie z art. 105 KP pracodawca może przyznać nagrodę wyróżniającemu się pra-
cownikowi za wybitne osiągnięcia, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, za inicjatywę. 
Przyznanie nagrody wynika z uznania pracodawcy i nie jest uzależnione od spełnienia przez 
pracownika określonych wymogów.

Jak już wspomniano, wynagrodzenie nie jest jednak jedynym czynnikiem motywującym ludzi 
do efektywnej pracy. Może nim być również możliwość rozwoju zawodowego, poczucie odpo-
wiedzialności za rozwój firmy, zaangażowanie w realizację pewnej misji, a nawet dobra atmos-
fera w pracy czy pozytywna opinia szefa. Każdy pracownik firmy może mieć inną motywację. 
Warto poświęcić nieco czasu, by dostrzec jej źródło i tak kształtować warunki pracy, „by się 
ludziom chciało chcieć”.

Wg teorii motywacji Hertzberga, człowiek do efektywnej pracy potrzebuje zaspokojenia czyn-
ników higienicznych (m.in. wynagrodzenie, warunki pracy, stabilność zatrudnienia) i motywa-
torów. Motywatory związane są ze spełnieniem (realizacją celów), uznaniem wkładu pracy, 
zainteresowaniem pracą, poczuciem odpowiedzialności, rozwojem zawodowym (możliwość 
awansu). 

Motywowanie (Iga Podlawska)
„Motywacja, co warto zauważyć, jest zmienna w czasie życia człowieka. Młoda osoba 
obciążona np. kredytem skupi się najbardziej na wysokiej pensji, ale już młoda matka 
będzie wolała spokojniejszą choć może mniej płatną pracę tak, aby np. nie była pro-
blemem opieka nad chorym dzieckiem. Nasze potrzeby, poza tymi koniecznymi życiowo, 
generuje system wartości. Dobrze, jeśli jest spójny z systemem wartości i misji firmy, gorzej, 
gdy staje w konflikcie. Tylko gdzie znaleźć taką firmę, która naprawdę wie, co to jest mi-
sja i wartości. Wielu prezesów, nawet wielkich korporacji, wywiesza na ścianach te piękne 
hasła i na tym poprzestaje, a w małej firmie jest szczególnie trudno je realizować (zwa-
żywszy, że w Polsce istnieje niesprzyjający system dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Ostatnie lata dokonały pewnego spustoszenia w tych walorach. Niewielu ceni sobie kon-
takt z osobą prawą i solidną, czasami nawet taka osoba dostaje komentarz – „nieży-
ciowy”! Kierujemy uznanie dla osób zarabiających dobrze, szybko, ale już czy solidnie, 
to nie do końca wiemy. W taki sposób gubi się i niszczy motywatory takich wartości jak 
uznanie za solidność i rzetelność, jakość nad zyskiem. W wielu firmach liczy się tylko osią-
gnięty wynik. Wszystko ok., bo przedsiębiorstwo ma zarabiać. Szkoda, że brakuje kanonu 
jakościowania tego zarabiania. Dyrektorzy handlowi uzależnieni premiowo od wyniku 
ekonomicznego wolą pomijać etykę, jakość itp. Mamy więc też czynnik degradujący 
systemy wartości w postaci takiego zarządzania. Można powiedzieć, że wyniki badań 
rynkowych, które na pierwsze miejsce wysuwają potrzebę wysokich zarobków jako głów-
ny motywator działań pracownika ograniczają spektrum możliwości wyboru człowieka. 
Faktem jest, że pensje są niskie i trudno utrzymać godny poziom życia, i taki motyw jest 
nadrzędny, ale pamiętajmy, że wewnętrznie tli się prawdziwy motywator, który prędzej 
czy później da o sobie znać. Wtedy albo nastąpi przewartościowanie życia, albo kłopoty. 
Czy to w postaci depresji emocjonalnej i zwolnienia lekarskiego, czy też zmiany pracy 
mimo dobrych zarobków, a wszystko to z narastającego stopniowo konfliktu wewnętrz-
nego. Człowiek dąży do pewnej spójności samozadowolenia i szczęścia i dlatego pewne 
procesy będą w nim zachodzić w czasie. Każdy ma swój własny wewnętrzny system mo-
tywacyjny i w konkretnych okolicznościach go wykorzystuje. Miejmy zatem nadzieję, że 
większość z nas ma tego świadomość i wie dlaczego warto lub nie warto czegoś robić. 
Dlaczego chce nam się chcieć.” 

Iga Podlawska; Specjalista w zakresie zarządzania personelem, komunikacji interpersonalnej, 
negocjacji. Przez lata odpowiadała za rozwój personelu w dużych korporacjach finanso-
wych. Trener biznesu, moderator konfliktów. Przez ostatnie 5 lat szef działów szkoleń w korpo-
racjach finansowych, od dziesięciu menedżer zarządzający kilkudziesięcioosobowymi gru-
pami pracowników. W projekcie „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym szlaku” pełniła 
rolę eksperta zewnętrznego w ramach doradztwa Ośrodka Wsparcia Lokalnych Jednostek 
Wdrożeniowych (patrz rozdz. VI.) dla firm społecznych.
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V.2.6. Sytuacje trudne w zarządzaniu pracownikami 
Dużą trudnością, jaką napotkały wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, okazało się panujące 
wśród beneficjentów przekonanie o swojej stabilnej i stałej pozycji w firmie. Pokutowało wśród 
nich przeświadczenie, że mimo błędów czy wykroczeń pracodawca nie może zwolnić pracow-
ników, którzy są uczestnikami projektu. Jednak życie zweryfikowało ten pogląd. W projekcie, 
jak w każdym zakładzie pracy, doszło do różnych wykroczeń. Należały do nich: spóźnienia, 
samowolne wyjścia, niedbałe wykonanie pracy, niewłaściwy stosunek do przełożonych czy 
sabotaż. Najważniejsze jest, aby w trudnych sytuacjach zareagować, podjąć działanie. Jest 
to zadanie dla kierownika, który może zastosować rozmowę dyscyplinującą, upomnienie czy 
naganę. Brak reakcji na niestosowne zachowanie jest odbierany przez pracowników jako ciche 
przyzwolenie na nie. Jest również demotywatorem dla osób rzetelnie wywiązujących się ze swo-
ich obowiązków. Czasem sam sygnał przekazany pracownikowi „wiem, że...” działa mobilizują-
co. Istotne jest, aby przyglądać się pracy podwładnych systematycznie, nie od przypadku do 
przypadku. I robić to wobec wszystkich pracowników. Kierownicy często zadają sobie pytanie 

„co ja mam zrobić z X?” i równie często na tym poprzestają. Niestety zbyt często pomijane są 
najprostsze narzędzia jak upomnienie, nagana, ale i pochwała. Młodzi ludzie, którzy są uczest-
nikami projektu, szybko odzwyczaili się od systemu upomnienie – nagana, stosowanego tak nie-
dawno – w szkole. Natomiast ich postawa często wyraża oczekiwanie na pochwałę. Publiczne 
uznanie dla wysiłku włożonego w zadanie czy słowa akceptacji, pochwały z ust przełożonego 
mogą okazać się cenniejsze niż bonifikata finansowa. Premia szybko zostaje zmaterializowa-
na, a pochwała zostaje w pamięci i mobilizuje do dalszych wysiłków. Oczywiście stosowana na 
każdym kroku, bez wzmocnienia nagrodą, przestaje z czasem przynosić rezultat. 

V.2.7. Rozstanie z firmą
Pracodawca prowadzący wzorowo politykę personalną wcześniej czy później znajduje 
się w sytuacji, w której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pra-
cę może nastąpić za wypowiedzeniem obu stron, tzn. i przez pracodawcę i przez pracownika, 
na mocy porozumienia stron lub z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta. W większo-
ści przypadków wypowiedzenie umowy spowodowane jest istotnymi przyczynami. Ponadto 
mogą mieć miejsce zwolnienia, spowodowane zmianami organizacyjnymi, jak np. zaprzesta-
nie prowadzenia działalności, zmiana lokalizacji prowadzenia działalności czy reorganizacja 
wewnętrzna firmy. 

Jeżeli to pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu pracownika, powinien się do tego dobrze 
przygotować. Nie musi się on obawiać ewentualnego postępowania sądowego, jeśli zachowuje 
procedury wynikające z Kodeksu Pracy. W sytuacjach trudnych najgorszym doradcą są emo-

cje i działanie pod wpływem impulsu. 

Rozwiązanie umowy. o. pracę na mocy 
porozumienia stron polega na zgodnym 
oświadczeniu woli. pracodawcy i pra-
cownika. Obie strony określają sposób 
rozwiązania umowy i wskazują termin 
zakończenia stosunku pracy. Na mocy 
porozumienia stron można rozwiązać 
każdą umowę, w dowolnym czasie trwa-
nia umowy.

Wypowiedzenie umowy ma miejsce po 
zakończeniu okresu wypowiedzenia, który zależny jest od rodzaju umowy i stażu pracy. Okres 
wypowiedzenia wynosi:
- w umowie na czas określony – 2 tyg., ale tylko w przypadku, gdy umowa została zawarta na 
okres dłuższy niż 6 mies. i zawiera zapis dopuszczający możliwość wypowiedzenia;
- w umowie na czas wykonywania określonej pracy – 2 tyg., w przypadku ogłoszenia likwidacji 
lub upadłości zakładu pracy;

- w umowie na czas nieokreślony – 2 tyg., gdy zatrudnienie trwa krócej niż 6 mies.;
- w umowie na czas nieokreślony –1 mies., gdy zatrudnienie trwa dłużej niż 6 mies.;
- w umowie na czas nieokreślony – 3 mies., gdy zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata;
- w umowie na okres próbny – 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tyg.;
- w umowie na czas próbny – 1 tydz., gdy okres próbny trwa dłużej niż 2 tyg.;
- w umowie na czas próbny – 2 tyg., gdy okres próbny wynosi 3 mies.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach zawsze kończy się w sobotę, a okres wypowiedzenia li-
czony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Rozwiązanie umowy.o.pracę bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia może mieć miejsce na zasadach przewidzianych w Kodeksie Pracy. 
Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia tyl-
ko w przypadku zaistnienia następujących przyczyn:
1.  zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na 

zdrowie pracownika;
2. pracodawca ciężko naruszył obowiązki pracodawcy względem pracownika;
3. pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy;
4. zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
1. pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze;
2.  pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia jego 

dalsze zatrudnienie;
3. pracownik ze swej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W trakcie trwania Projektu doszło do rozwiązania umów z pracownikami. W niektórych przypad-
kach było to związane z decyzją pracowników i znalezieniem pracy na otwartym rynku lub wy-
jazdem z miejsca zamieszkania w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. W jednej z firm doszło 
do niedopatrzenia i w umowie o pracę nie zamieszczono klauzuli dotyczącej okresu wypowie-
dzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 33 KP tylko umowy terminowe, zawarte na czas dłuższy 
niż 6 miesięcy, mogą być rozwiązane w drodze wypowiedzenia, jeżeli strony same zastrzegły 
dopuszczalność jej wypowiedzenia z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 
Sytuacja ta odbiła się niekorzystnie zarówno na pracodawcy, jak i na pracownikach, z którymi 
firma postanowiła się rozstać. Aby uniknąć podobnych błędów, zarówno pracownik, jak i pra-
codawca zawsze może skorzystać z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Na stronie PIP znaj-
dują się adresy Okręgowych Inspektoratów Pracy, w których udzielane są bezpłatne porady 
(http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/06000000.htm).
 
V.2.8. Kompetencje menadżerskie
Nakreślanie kierunku rozwoju firmy, włączanie pracowników w proces realizacji założonych ce-
lów to zadanie menadżera. Jest to osoba, która wyznacza kurs zespołu, daje sygnał: „Cała 
naprzód! albo Cała wstecz!”.

Dobry menadżer tak zarządza zespołem, by ludzie pracowali z największą kreatywnością i efek-
tywnością, osiągając cele zarówno indywidualne, jak i firmy. 
John Humble (jeden z twórców koncepcji zarządzania przez cele) określił 5 podstawowych po-
trzeb pracownika, do których zaspokojenia dążyć powinni zarządzający4. Określił je w następu-
jący sposób:
1. powiedz mi, czego ode mnie oczekujesz;
2. daj mi możliwość wykazania się;
3. daj mi wskazówki tam, gdzie ich potrzebuję;
4. powiedz mi, co sądzisz o moich wynikach;
5. nagradzaj mnie stosowanie do mojego wkładu.

�   K. Lanz, Zatrudnianie i zarządzanie personelem , Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
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Oczekiwania pracownika są proste – w zasadach tych nie ma odzwierciedlenia roszczeniowych 
postaw, nie ma skomplikowanych systemów zarządzania. Kompetentny interpersonalnie kierow-
nik posiada umiejętności współżycia i postępowania z ludźmi, słucha ich, poznaje i rozumie. Trak-
tuje pracowników i kontrahentów podmiotowo, a nie przedmiotowo. Umiejętności interpersonal-
ne kierownika dotyczą więc: komunikowania się z ludźmi, współdziałania z nimi, wprowadzania 
zmian organizacyjnych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, radzenia sobie z konfliktami.

Cechy wymieniane jako pożądane u menadżera:
- solidność i uczciwość;
- zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń;
- pracowitość;
- silna wewnętrzna motywacja;
- inteligencja;
- lojalność;
- zdolność przewidywania;
- zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, asertywność;
- zdolność podejmowania szybkich decyzji (w tym trudnych) i działań;
- zorientowanie na działania i osiąganie rezultatów;
- łatwość komunikowania się z ludźmi;
- umiejętność pokonywania trudności;
- odwaga i energia, gotowość do ryzyka.

Wydaje się, że kluczem do wielu sukcesów na stanowiskach menadżerskich jest komunikacja. 
Umiejętność dobrej komunikacji wymaga od osoby bardzo dobrej znajomości samej siebie, swe-
go stylu komunikacji, temperamentu. Znając siebie można świadomie komunikować się z innymi 
ludźmi, uwzględniając i szanując ich odmienność. Kierownik, chcąc skutecznie zarządzać, musi 
zapewnić sobie wielostronne kanały komunikacji, a 3 ich główne kierunki przepływu to: komuni-
kacja z podwładnymi, komunikacja z partnerami, komunikacja z przełożonymi. Jeśli komunikacja 
sprawnie funkcjonuje, osoba na kierowniczym stanowisku wdraża swe innowacyjne pomysły, do-
konuje stosownych zmian na podstawie informacji od przełożonych, od klientów i od zespołu.

Doświadczenia z projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” pokazują, że oso-
ba na stanowisku menadżera firmy społecznej powinna wykazywać się ponadprzeciętnymi 
umiejętnościami interpersonalnymi. Przed nią stoi bowiem wyzwanie budowania środowiska 
pracy dla osób niedoświadczonych, które posiadają stosunkowo wysoki poziom motywacji 
oraz dla osób wykluczonych z rynku pracy, które odznaczają się nieufnością, postawą roszcze-
niową w stosunku do otoczenia. Jednocześnie osoba menadżera firmy społecznej musi ściśle 
współpracować z pracownikami i członkami organizacji pozarządowej, przy której istnieje.

V.3. Zarządzanie finansami
V.3.1. Zarządzanie finansami – definicja
Jest to bardzo ważny element funkcjonowania firmy społecznej, polegający na dysponowaniu 
środkami finansowymi. Głównymi celami, do których powinna dążyć osoba odpowiedzialna 
za finanse, są:
-  dbanie.o.dochody firmy przez bieżące określanie zyskowności podejmowanych przez firmę 

działań, co jest równoznaczne z tym, że każda działalność firmy (w przypadku firmy turystycz-
nej, np. jednorazowa impreza integracyjna dla pracowników urzędu gminy) ma obliczony 
przychód i koszty, a dzięki temu także zysk;

-  utrzymanie płynności finansowej organizacji, co oznacza w praktyce bieżące regulowanie 
zobowiązań.

Realizacja wskazanych celów jest bardzo trudna, bowiem każda działalność firmy wiąże się 
z ryzykiem i pewnym poziomem niepewności. Zarządzający firmą nigdy nie może do końca być 
pewien, że sprzeda określoną ilość towaru, przez co osiągnie wyliczony przychód, pozwalający 

na pokrycie kosztów i osiągnięcie zysku. Podobnie uciążliwym i żmudnym procesem jest egze-
kwowanie od kontrahentów terminowego regulowania zobowiązań. Niepowodzenia w tym za-
kresie wpływają niekorzystnie na stan środków na rachunku firmy. Znanych jest wiele przykładów 
firm, które osiągały wysokie obroty i odznaczały się wysokim zyskiem, a jednak bankrutowały. 
Były to bowiem tylko „zyski na papierze”, ponieważ w praktyce odbiorcy nie regulowali zobo-
wiązań w terminie. Jest to ryzyko, które podjąć musi każdy przedsiębiorca. Ważne jednak, aby je 
minimalizować i niejako kontrolować, w czym doskonale pomaga zarządzanie finansami. 

Zarządzający finansami powinien:
1.  operować podstawowymi pojęciami z zakresy finansów, jakimi są przychód, koszty, dochód, 

zysk itp.;
2.  dysponować dokładną wiedzą na temat kosztów działalności firmy, znać wielkość kosztów 

stałych i zmiennych;
3.  posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a najczęściej 

są jedynym sposobem ogarnięcia dużej liczby danych.

V.3.2. Fundamenty zarządzania finansami
Finanse każdej firmy, nie tylko społecznej, opierają się na 2 fundamentach: przychodach.i.kosz-
tach. Przychody (inaczej utarg) to „kwota pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w okre-
ślonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr lub usług)”5. Koszty nato-
miast to zużycie czynników produkcji niezbędne dla wytworzenia dobra lub usługi, które jest 
wyrażone w pieniądzu6. Przychody i koszty są to więc 2 strumienie pieniądza, które spotykają 
się w organizacji, przy czym te pierwsze do firmy wpływają, a te drugie z niej wypływają. Kwoty, 
które w danym okresie, np. w ciągu miesiąca, pozostają w organizacji stanowią dochód, czyli 

„różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania osiąganymi w określonym czasie”7. Ujem-
ne saldo przychodów i kosztów nazywane jest stratą. 
Przychody – koszty = dochód (strata)8

W codziennym zarządzania finansami firmy ważna jest umiejętność takiego kalkulowania przycho-
dów, cen i kosztów, które zapewni rentowność jej działania. Rentowność, czyli inaczej stopa zysku, 
jest to wskaźnik, który pokazuje, jaką część przychodów stanowi zysk firmy. Posługując się przykła-
dem, można powiedzieć, że jeżeli rentowność danej firmy wynosi 20%, to z każdej złotówki przycho-
du firma zyskuje 20 gr. Wskaźnik rentowności można obliczać dla całej firmy jak i dla konkretnego 
przedsięwzięcia. Wzór, który należy stosować dla obliczenia rentowności sprzedaży firmy, to:
Rentowność sprzedaży = zysk/przychody *.100%
Podany wskaźnik może służyć firmie społecznej do przedstawienia swojej sytuacji np. sponsorom, 
których chce skłonić do wsparcia swojej działalności. Należy jednak pamiętać, że rentowność 
nie ukazuje zysków społecznych, jakie generowanie są w skutek działalności firmy społecznej. 
Zyski społeczne oraz sposób ich obliczania jest jednak tematem na inne opracowanie. 

V.3.3. Narzędzia zarządzania finansami

A. PRóG RENTOWNOŚCI
Bardzo przydatnym narzędziem zarządzania finansami jest analiza progu rentowności (BEP – z ang. 
break even point, inaczej punktu przegięcia lub wyrównania), w ramach której ustala się przy jakiej 
ilości sprzedaży (prób rentowności ilościowy) lub wielkości przychodów (próg rentowności warto-
ściowy) firma nie przynosi zysków ani strat. Sytuację taką można wyrazić wzorem matematycznym:

5   NBPortal, Kurs internetowy e-learning, Analiza finansowa firmy
�   tamże.
7   tamże.
8   Dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym jest pojęciem wynikającym z Usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania 
przychodu. Wynik finansowy brutto, czyli popularnie zysk (strata) brutto, pochodzi z prawa bilansowego i jest róż-
nicą pomiędzy przychodami a kosztami w firmie w ogóle.

Funkcjonowanie firmy społecznej



70 71

Przychody – Koszty Całkowite = 0,.z czego wynika równość
Przychody = Koszty Całkowite
Umiejętność ustalenia takiego punktu pozwala zarządzającemu finansami określić cel sprzeda-
żowy (ilość produktów lub usług, jaka musi być sprzedana w danym okresie, aby firma osiągała 
zysk). Chcąc skorzystać z opisanego narzędzia analizy progu rentowności, musi on umieć roz-
różniać koszty stałe i zmienne działania firmy. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi kategoriami 
kosztów jest ich stosunek do wielkości produkcji. Koszty zmienne ulegają zmianie wraz ze zmianą 
produkcji (np. w uproszczeniu, im więcej firma sprzedaje wycieczek turystycznych, tym więcej 
musi zapłacić za wynajem autokarów, hoteli, obiadów itp.), natomiast koszty stałe pozostają 
niezmienne, przynajmniej w krótkim czasie (zalicza się do nich np. koszty czynszu, prądu, wody, 
płace pracowników, składki ZUS itp. – tj. te wszystkie koszty, które firma i tak musi ponieść z mie-
siąca na miesiąc, nawet jeżeli nic nie udało się w tym okresie sprzedać). 
Wzór matematyczny do obliczenia progu rentowności firmy przedstawia się następująco:
BEP (ilościowy) = KS/c – KZ,
BEP (wartościowy) = BEP (ilościowy) * cena = KS*c – KZ, gdzie
KS – koszty stałe,
KZ – koszty zmienne,
c – cena.

BEP ilościowy informuje, ile sztuk produktów lub usług firma musi sprzedać, aby pokryć koszty 
całkowite, z kolei BEP wartościowy wskazuje, jaka musi być wielkość przychodu ze sprzedaży 
towarów i usług przy założonej cenie, aby firma „wyszła na zero”. 

B. BUDżETOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY SPOŁECZNEJ
Kolejnym ważnym instrumentem zarządzania finansami w firmie społecznej jest budżet, czyli 
zestawienie przychodów i kosztów działalności firmy. Przykładowy, bardzo uproszczony budżet 
firmy przedstawia poniższa tabela:

styczeń 
(plan)

styczeń 
(wykonanie)

luty 
(plan)

luty 
(wykonanie)

marzec 
(plan)

marzec 
(wykonanie)

Stan rachunku na początku okresu       

Przychody       

rachunki /faktury       

dotacje       

kredyty       

inne       

Suma przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty       

wynagrodzenia       

narzuty na wynagrodzenia       

materiały i surowce       

koszty marketingu i reklamy       

koszty administracyjne (czynsz, me-
dia, telefony, Internet)

      

ubezpieczenia       

koszty finansowe       

amortyzacja       

inne       

Suma kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perspektywą czasową, jaką przyjmuje się przy tworzeniu budżetów, jest 1 rok, przy czym dobrze 
jest, gdy firma posiada budżet, zarówno na rok bieżącej działalności jak i rok kolejny. Liczby, któ-
re umieszcza się w budżecie pochodzą z prognoz dotyczących wielkości przychodów i kosztów. 
Przewidywanie tych 2 fundamentalnych wielkości jest bardzo trudne, ale możliwe. W prakty-
ce gospodarczej firmy opierają się na danych pochodzących z poprzednich lat, z analizy ryn-
ku i konkurencji oraz zawartych kontraktów handlowych. Najtrudniejsze jest stworzenia budżetu 
na pierwszy rok działalności, gdy firma nie posiada jeszcze żadnej historii. 
Bardzo pożyteczną praktyką, w której wykorzystuje się już wstępny kształt budżetu, jest rozpatry-
wanie kilku scenariuszy „co będzie gdy”9:
-  sprzedaż (przychody) będzie mniejsza o 10% od tej, która została założona;
- koszty stałe okażą się większe o 10% lub 25% niż te, które prognozowano;
- odbiorca nie będzie w stanie regulować zobowiązań wobec firmy.

Gotowy budżet może stać się przydatnym narzę-
dziem zarządzającego finansami, który powinien 
zajrzeć do niego przynajmniej raz w miesiącu. 
Ważne jest, aby stale porównywać kategorie pro-
gnozowane z rzeczywistym wykonaniem, by plan 
finansowy nie stał się tylko martwym dokumen-
tem, który raz zatwierdzony trafia do szuflady. Uzu-
pełniając wskazane kolumny informacjami pozy-
skiwanymi od księgowej, zarządzający finansami 
może wykorzystywać budżet jako skuteczny instru-
ment analizy sytuacji firmy. Wiadomo wtedy, które 
koszty są za duże lub jakie źródła przychodów nie 
spełniają założonych celów. Tylko w taki sposób 
można na bieżąco korygować błędy w działaniu 
firmy i wprowadzać zmiany. 

V.3.4. Zasady zarządzania finansami
Zarządzanie finansami, które ma służyć rozwojowi firmy, powinno opierać się na kilku zasa-
dach:
1. Zarządzanie finansami jest procesem ciągłym

Jak już wspomniano, nie wystarczy stworzyć narzędzia, jakim jest np. budżet, lecz trzeba re-
gularnie z niego korzystać, gdy jest potrzebne. Stałej kontroli wymaga płynność finansowa. 
Wiadomo, że w początkowej fazie działalności, firma operuje niewielkimi kwotami i operacje 
gospodarcze są rzadkie, jednak wraz ze wzrostem sprzedaży niezmiernie przydaje się umie-
jętność kontrolowania przepływów środków finansowych (ang. cash-flow, zob. rozdz.. IV.3.) 
zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców. 
Rzeczywistość gospodarcza zmusza również większość firm do korzystania z kredytów inwe-
stycyjnych czy obrotowych, a w takich okolicznościach brak ciągłego zarządzania finansami 
może prowadzić do bankructwa firmy.

2. Zarządzanie finansami opiera się na rzetelnych.i.aktualnych informacjach
Niemożliwe jest prowadzenie biznesu i zarządzanie finansami bez dostępu do rzetelnej i aktual-
nej informacji. Źródłem takich danych w firmie jest system księgowo-finansowy oraz informacje 
płynące z rynku. W pierwszym obszarze ważna jest więc stała współpraca na linii: zarządzający 
finansami – księgowa firmy. Ich praca musi się uzupełniać, bowiem księgowa rejestruje opera-
cje gospodarcze, które już się zdarzyły, a menadżer finansowy na podstawie danych uzyska-
nych z systemu kształtuje teraźniejszość i przyszłość, podejmując konkretne decyzje. Drugim 
ważnym źródłem informacji są media gospodarcze (szerzej w rozdz. IV.3.5.), gdzie publikowa-
ne są dane na temat stanu gospodarki krajowej i lokalnej oraz kondycji konkretnych firm. Bez 

9   A. Bibby, Climbing the Ladder. Step by step finance for social enterprises, Social Enterprise London, s. 10
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orientacji w trendach rynkowych, jakie kształtują daną branżę, bardzo trudno jest zarządzać fi-
nansami. Niezwykle istotne jest również śledzenie zmian ustawodawczych, które mają ogromny 
wpływ na działalność gospodarczą, a cechują się niestety dużą częstotliwością. 

3. Zarządzanie finansami nie jest księgowością 
Bardzo często w małych firmach lub organizacjach obowiązek zarządzania finansami spada 
na główną księgową. Co więcej, często zarządzanie finansami utożsamia się z księgowością. 
Tymczasem te 2 działalności uzupełniają się, ale nie powinny być zastępowane czy powie-
rzane jednej osobie. Księgowość jest rejestracją zdarzeń, które miały już miejsce, natomiast 
zarządzanie finansami to czynność skupiona na teraźniejszości i przyszłości, pozwalająca na 
kreowanie wyników finansowych firmy.

W obszarze gospodarki społecznej bardzo często firmy rozwijają swoją działalność w opar-
ciu o dotację ze środków publicznych. W ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursz-
tynowym Szlaku” firmy otrzymały dofinansowanie m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia oraz wynagrodzenia pracowników. W takich sytuacjach pojawia się zagrożenie, że 
zarządzający finansami nie uwzględniają w rachunku ekonomicznym firmy kosztów finansowa-
nych z dotacji. W taki sposób następuje zniekształcenie realnego obrazu zyskowności firmy, co 
może powodować trudności w zarządzaniu finansami, zwłaszcza po zakończeniu zewnętrzne-
go finansowania. Prostą receptą na powyższy problem jest traktowanie dotacji jako jednego 
ze źródeł przychodu firmy oraz nie dzielenie kosztów na te pokrywane z dotacji i te finansowa-
ne z przychodów ze sprzedaży. 

V.3.5. Źródła informacji finansowej
W dzisiejszych czasach informacja ma niezwykłą wartość, a w rzeczywistości gospodarczej de-
cyduje często o sukcesie lub porażce firm. Informacje finansowe są tu rozumiane zarówno jako 
informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku, jak i informacje techniczne dotyczące zarzą-
dzania finansami. 

Pierwsza kategoria zawiera informację na temat wielkości oraz kierunków zmian najważniej-
szych wskaźników ekonomicznych. Wśród nich najważniejsze to: stopa inflacji, stopa bezrobocia, 
PKB (Produkt Krajowy Brutto), średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce krajowej, stopy 
procentowe czy kursy najważniejszych walut. Są to wskaźniki, które mają wpływ na działalność 
firmy i powinny być wzięte pod uwagę przy zarządzaniu jej finansami. Wpływają one bowiem 
na popyt jej produktów, koszty działania, a więc jej sytuację finansową – np. pozyskując infor-
mację o rosnących płacach w gospodarce, możemy się spodziewać, że pracownicy naszej 
firmy także upomną się o podwyżkę, natomiast podniesienie stóp procentowych zwiastuje po-
drożenie naszego kredytu obrotowego, z kolei wprowadzenie zmian w wysokości składek ZUS 
oznacza w biznesie zwiększenie obciążeń płacowych. Głównymi źródłami takich informacji są:
- media prasowe („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Parkiet” i inne);
- media telewizyjne (codzienne serwisy informacyjne, programy tematyczne, jak np. „Puls Bizne-
su”, kanały tematyczne np. „TV Biznes”);
- Internet (portale internetowe, strony tematyczne, strony urzędów państwowych);
- „Krajowy Rejestr Sądowy”, „Monitor Polski”, „Dziennik Ustaw”.

Większość tych źródeł informacji jest bezpłatna lub stosunkowo tania. Inaczej jest nato-
miast w przypadku informacji technicznej dotyczącej zarządzania finansami. Zatrudnienie osoby 
odpowiedzialnej za tę część działalności firmy jest często wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych 
miesięcznie. Szkolenia z zarządzania finansami są również drogie, podobnie jak specjalistycz-
ne narzędzia informatyczne. Najważniejsze jest jednak, aby dostosować zasoby do potrzeb fir-
my. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe, nie zatrudniają specjalistów wyłącznie od zarządzania 
finansami. Zadania te wykonuje najczęściej dyrektor firmy wraz z księgową. Fundamentalne 
znaczenie ma jednak sprawny system finansowo-księgowy oraz umiejętne korzystanie z arkuszy 
kalkulacyjnych. Jeśli te 2 systemy są odpowiednio zaprogramowane, a dane pomiędzy nimi 
przepływają automatycznie, wtedy zarządzania finansami staje się o wiele łatwiejsze. 

V.3.6. Źródła finansowania działalności firm społecznych
Finansowanie działalności firmy społecznej opiera się na pozyskiwaniu 3 rodzajów kapitału:
- początkowego, czyli środków finansowych na pokrycie kosztów założenia firmy (m.in. koszty 
rejestracji, zakupu sprzętu i wyposażenia itp.);

- obrotowego, służącego finansowaniu bieżącej działalności firmy, tj. zakupu materiałów, zapła-
ty wynagrodzeń czy kosztów wynajmu i utrzymania biura, działalności promocyjnej i marketin-
gowej itp.;
- inwestycyjnego, ukierunkowanego na rozwój firmy przez m.in. zakup nowych urządzeń, tech-
nologii, uprawnień patentowych.

W przypadku firm społecznych powstałych w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku” źródłem zarówno kapitału początkowego, jak i obrotowego była pomoc 
publiczna oraz opłacenie udziałów w spółce z o.o. wniesionym aportem. 

Pomoc publiczna, czyli finansowe lub materialne wsparcie udzielane przez państwo lub ze 
środków państwowych przedsiębiorcom, jest, co do zasady, formą wsparcia zakazaną, zgod-
nie z art. 87 Traktatu WE. Głównym zagrożeniem, jaki wymienia się w odniesieniu do pomocy 
publicznej, jest zakłócanie konkurencji i niekorzystny wpływ na wymianę handlową. Istnieją jed-
nak narzędzia pomocy dla przedsiębiorców ze środków publicznych, które nie stwarzają wyżej 
wymienionych zagrożeń i są stosowane także w Polsce. Są to:
-  pomoc publiczna w ramach zasady de minimis – czyli pomoc finansowa lub rzeczowa, która 

nie przekracza określonej kwoty (w latach 2004-06 była to kwota 100 tys. EUR, a począwszy od 
2007 r. - 200 tys. EUR) w okresie 3 lat;

-  wyłączenia grupowe – tj. pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (inwestycje rzeczo-
we i nierzeczowe, „miękka pomoc” dla MŚP), pomoc na zatrudnienie (zatrudnienie subsydio-
wane, dostosowanie stanowisk pracy i dodatkowe koszty zatrudniania osób niepełnospraw-
nych), pomoc na szkolenia (szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników).

Firmy społeczne powstałe w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” 
otrzymały pomoc publiczną zgodnie z zasadą de minimis. Otrzymane środki finansowe posłuży-
ły im do rozpoczęcia działalności gospodarczej (zakup sprzętu i wyposażenia biura, opłacenie 
kosztów rejestracji) oraz do pokrycia kosztów bieżącej działalności przez okres kilku miesięcy. 
Korzystanie z tego rodzaju pomocy finansowej jest obwarowane wieloma wymogami formal-
nymi i rozliczeniowymi, jednak opłaca się ze względu na fakt, iż środki przekazywane w formie 
pomocy publicznej są nieoprocentowane i nie podlegają zwrotowi. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku finansowania bieżącej działalności firmy za pomocą kredytu 
lub pożyczki bankowej. Kredyty i pożyczki bankowe to określona umownie suma pieniędzy, któ-
ra jest pożyczana przez bank na określony okres (w przypadku kredytu także na określony cel) 
i określony procent. Kredyty, w odróżnieniu od grantów czy dotacji (pomocy publicznej), muszą 
być zwrócone bankowi po upływie terminu kredytowania wraz z ustalonymi odsetkami. 

Finansowanie działalności firmy społecznej w oparciu o współpracę z bankiem jest o tyle trud-
niejsze, że banki wymagają określonego zabezpieczenia kredytu oraz uważnie analizują sytu-
ację potencjalnego pożyczkobiorcy. Podmioty sektora bankowego nie mogą sobie pozwolić 
na utratę pożyczonych środków, dlatego wypracowały określone procedury i wymagania jakie 
musi spełniać kredytobiorca, aby otrzymać wsparcie finansowe. Największym problemem firm 
społecznych jest to, że ich głównym bogactwem są ludzie, ich zaangażowanie i motywacja 
do realizacji celów społecznych, a wartości tych nie da się wycenić czy wykazać w sprawoz-
daniach finansowych. Dlatego firmy społeczne w analizach finansowych banków wypadają 
słabo, jako podmioty o niskiej zdolności kredytowej. 

Wniosek kredytowy odrzucony przez bank można przedłożyć do funduszy pożyczkowych czy 
poręczeniowych powołanych specjalnie do pomocy podmiotom, które nie są w stanie uzy-
skać wsparcia finansowego z sektora bankowego. Takie instytucje, jak zwłaszcza Fundusz Mikro, 
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regionalne fundusze pożyczkowe działające najczęściej przy Agencjach Rozwoju Regionalne-
go lub Izbach Gospodarczych, biorą pod uwagę nie tylko dane wynikające z bilansu czy ra-
chunku przepływów pieniężnych, lecz są chętne do wsparcia organizacji, które realizują cenne 
społecznie czy gospodarczo inicjatywy. Opisane instytucje mogą zarówno udzielić wsparcia 
finansowego w postaci pożyczki, jak i poręczyć kredyt w banku (co znacznie zwiększa zdolność 
kredytową przedsiębiorstwa starającego się o kredyt).

Bardzo ciekawą, choć ciągle słabo rozwiniętą w Polsce, formą pomocy finansowej dla firm jest 
wsparcie udzielone przez aniołów biznesu (z ang. business angels). Wspomniani aniołowie to in-
westorzy prywatni, którzy gotowi są zainwestować swoje nadwyżki finansowe w rozwój nowych, 
obiecujących firm. Liczą oni, iż w okresie 2-4 lat firma zyska na wartości i przyniesie wymierne ko-
rzyści z inwestycji. Nawiązanie współpracy z tego typu inwestorem to kwestia, przede wszystkim, 
szerokich znajomości oraz umiejętnego zaprezentowania firmy. 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o 2 innych formach pozyskiwania kapitału, jakimi są 
leasing.i.factoring. Pozwalają one na pozyskiwanie kapitału obrotowego. Dzięki leasingowi fir-
ma może na podstawie stosownej umowy otrzymać do odpłatnego używania określone dobro 
materialne (np. samochód). Dzięki temu firma nie musi wydawać jednorazowo większej sumy 
pieniędzy na zakup potrzebnego sprzętu, lecz w ratach spłacać możliwość korzystania z niego. 
Pozwala to na zwiększenie płynności finansowej bez utraty zdolności produkcyjnych. Factoring, 
to z kolei „sprzedawanie” z dyskontem wystawionych faktur i rachunków wyspecjalizowanym 
firmom factoringowym. W praktyce pozwala to na odzyskanie sporej części należności określo-
nej fakturą, która nie została zapłacona przez kontrahenta. 
 
Wymienione źródła finansowania nie są listą zamkniętą. Istnieją jeszcze inne możliwości pozy-
skiwania kapitału, jak choćby emisja akcji lub obligacji. W przypadku jednak małych firm spo-
łecznych najczęstszym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój czy bieżącą 
działalność są kredyty lub dotacje publiczne. 

V.4. Komunikacja wewnętrzna.i.zewnętrzna
W pierwszym okresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, niezależnie od ich specyfiki, miejsca pro-
wadzenia działalności czy poziomu dotychczasowego doświadczenia biznesowego, komunikacja 
odegrała bardzo istotną rolę. Należy ją traktować jak jeden z kluczowych elementów zarządzania 
podmiotem, przesądzający w znacznej mierze o osiąganych efektach. Warto zaznaczyć, że orga-
nizacje pozarządowe, tworzące firmy społeczne w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku”, stanowiły wcześniej podmioty o nielicznej kadrze, niezbyt skomplikowanej 
strukturze i nie wykształconej jeszcze kulturze pracy. Rynkowa orientacja przedsiębiorstw społecz-
nych oraz branża, w której rozpoczęły swoją działalność, sprawiają, że proces komunikacji dale-
ce wykracza poza sam zespół pracowniczy i kadrę zarządzającą, obejmując nie tylko wzajemne 
relacje między nimi, lecz także sfery kształtowania relacji z otoczeniem, kontaktu z klientem, kon-
trahentem, wreszcie z szerszą publicznością. Zasada empowerment (aktywnego uczestniczenia, 
partycypacji w rozwoju firmy społecznej) rzutuje zarówno na komunikację wewnętrzną (budowę 
zespołu, właściwy obieg i wymianę informacji, udział pracowników w życiu firmy), jak i zewnętrzną 

(sposób dotarcia i kształtowanie rela-
cji z otoczeniem). 

System komunikacji zdeterminował, 
przede wszystkim, budowanie zespo-
łu, kierowanie nim, definiowanie jego 
celów i motywowanie poszczególnych 
pracowników. Należy zdać sobie spra-
wę, że w rozwoju przedsiębiorstwa spo-
łecznego, którego potencjał ludzki sta-
nowią głównie osoby wywodzące 
się z grup o określonej specyfice (np. bo-

rykających się z poważnymi problemami na rynku pracy), właściwa komunikacja stanowić będzie 
niezwykle ważny obszar działania nowego podmiotu, sferę, która może stać się źródłem jego suk-
cesu bądź porażki. To właśnie ona, w znacznym stopniu, może zdecydować, czy uda nam się zbu-
dować poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za los firmy i jej wyniki, czy dzięki naszym dzia-
łaniom powstanie zespół pracowniczy silnie identyfikujący się z firmą, uważający jej rozwój za szansę 
osobistą, zwarty wewnętrznie, zmotywowany i sprawny, także pod względem operacyjnym. 

Najistotniejsze determinanty procesów komunikacyjnych, zaobserwowane w 5 firmach utwo-
rzonych w ramach Projektu, to:

- zasoby ludzkie o określonych predyspozycjach i charakterystyce (wykluczone z rynku pracy ze 
względu na brak doświadczenia zawodowego lub wiek);
- kadra zarządzająca organizacji pozarządowej i prezentowane przez nią postawy (z reguły nie-
dysponująca doświadczeniem w zarządzaniu personelem i procesami biznesowymi);
- środowisko organizacji pozarządowej (bez wyraźnych zasad i procedur pracy, niebędące 
strukturą o orientacji biznesowej, funkcjonujące zazwyczaj w oparciu o działania projektowe);
- zasoby znajdujące się w posiadaniu organizacji pozarządowej i sposób ich wykorzystania 
(np. zasoby informacyjne, wiedza o terytorium działania, kontakty osobiste czy też zasoby kom-
petencyjne i zdolności do ich optymalnego wykorzystania);
- zasoby o charakterze technicznym (np. narzędzia i instrumenty kontaktu z klientem).

Budowanie zespołu ludzkiego przebiegało właściwie równolegle z tworzeniem nowego pod-
miotu. Osoby wybrane w wyniku rekrutacji przeprowadzanej profesjonalnymi metodami (testy 
psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne, konkretne zadania) nie stanowiły jeszcze zespołu, na 
którym można by oprzeć funkcjonowanie firmy. Zasoby te, stanowiące sumę określonych predys-
pozycji i cech charakteru, złożone z osób najczęściej bez nawyków i przyzwyczajeń zawodowych, 
zostały umieszczone w organizacjach pozarządowych, które także nie miały wykształconych za-
sad organizacji pracy. Wcześniej opierały się one niemal wyłącznie na projektowym systemie 
pracy, nastawionym na osiąganie korzyści społecznych (w mniejszym stopniu zaś na budowanie 
potencjału własnego), wzmacnianie struktur, zasobów i kompetencji. W tym kontekście należy 
stwierdzić, iż proces tworzenia firm społecznych poza rozwijaniem samych struktur, obejmował 
przede wszystkim kreowanie przez nie określonej kultury pracy, definiowanie zasad funkcjonowa-
nia i „uczenie się” działania na wszystkich szczeblach i poziomach funkcjonowania firmy. Reasu-
mując, umiejętne stymulowanie procesów komunikacyjnych miało istotne znaczenie dla:
- budowy sprawnego i aktywnego zespołu;
- motywowania i ukierunkowywania działań jego członków;
- definiowania priorytetów działania;
- wykształcenia określonej kultury i organizacji pracy;
- efektywnego zarządzania zasobami.

V.4.1. Komunikacja wewnętrzna
Funkcjonowanie 5 przedsiębiorstw społecznych w pierwszej fazie ich rozwoju dowiodło, iż na-
cisk w tym okresie winien być położony właśnie na komunikację wewnętrzną, odbywającą się 
de facto na 3 różnych poziomach funkcjonalnych:
A.  Między organizacją a nowo powołaną strukturą.
B.  Między kierownikiem zespołu a jego pozostałymi członkami.
C.  Między poszczególnymi członkami zespołu (między poszczególnymi komponentami struktury, 

którą dysponujemy).

Mamy tu zatem do czynienia z bogactwem interakcji zachodzących na różnych poziomach 
funkcjonowania struktury. Komunikacja powinna być zatem postrzegana przede wszystkim jako 
integralny element procesu budowania nowego podmiotu oraz definiowania jego struktury i spe-
cyfiki. Dopiero na późniejszych etapach rozwoju można mówić o komunikacji w kontekście kre-
owania wizerunku firmy w otoczeniu oraz kształtowania relacji zewnętrznych, mających także 
swoje odzwierciedlenie ekonomiczne. Bez skutecznej komunikacji wewnętrznej nie uda się bo-
wiem podjąć skutecznych działań zewnętrznych. 
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A. Komunikacja między nową strukturą.a.jej organiza-
cją macierzystą może przyjmować bardzo odmienne 
formy, zależy bowiem od strategii i postawy osób za-
rządzających, stopnia niezależności nowego podmio-
tu, jego formalnych relacji z organizacją. W 5 organi-
zacjach, które uruchomiły firmy w ramach projektu 

„Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, 
dało się zauważyć 2 zasadnicze sposoby kształtowania 
wzajemnych relacji. Pierwszy z nich to relacje o cha-
rakterze partnerskim, w pełni zrównoważonym, dające 
nowej strukturze szeroki obszar autonomii i decyzyjno-
ści. Drugi natomiast, to wysoce sformalizowane związki, 

wykorzystujące system bieżącego raportowania i cyklicznych spotkań z osobą odpowiedzialną za 
zarządzanie firmą. Spektrum stosowanych rozwiązań okazało się w tym zakresie na tyle szerokie, by 
sformułować kilka interesujących wniosków. 

Nadmierne sformalizowanie i „usztywnienie” komunikacji nie okazało się rozwiązaniem korzyst-
nym, powodowało bowiem wiele blokad, nie zapewniając odpowiednich warunków rozwoju 
dla nowo utworzonego podmiotu. Często uniemożliwiało szybkie podejmowanie decyzji istot-
nych z biznesowego punktu widzenia, ograniczało pole działania i generowało negatywne 
zachowania w gronie zespołu pracowniczego (np. hamowało inicjatywę, kreowanie nowych 
pomysłów). 

O wiele lepsze rezultaty przyniosły relacje partnerskie, oparte na większej elastyczności i „upodmio-
towieniu” nowopowstałej struktury. Charakteryzowała je szybka, prosta i nieskomplikowana wy-
miana informacji, w pełni czytelne i jasne reguły podejmowania decyzji i podziału kompetencji 
pomiędzy osoby zarządzające. Udrożnione kanały komunikacji między podmiotami pozwalały 
na znacznie efektywniejsze zarządzanie. 

Doświadczenia firm pokazują, że stosunek ścisłej zależności i sformalizowania relacji z punktu wi-
dzenia procesów komunikacyjnych nie jest korzystnym rozwiązaniem. Jasne zdefiniowanie kom-
petencji, wydzielenie pewnego obszaru decyzyjności po stronie firmy społecznej oraz zapewnie-
nie jej możliwości autonomicznego działania to model przynoszący znacznie lepsze rezultaty. 

B. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa społecznego, tj. między liderem zespołu a jego po-
zostałymi członkami, jest z pewnością kluczowym elementem całej struktury. To ona, w decy-
dującym stopniu rzutuje na kondycję zespołu, poziom jego zmotywowania, zdolność do priory-
tetyzacji działań i sprawność w ich realizacji. 

Doświadczenia 5 firm społecznych utworzonych w ramach Projektu wskazują, iż decydującym 
elementem staje się budowanie tożsamości zespołu oraz poczucia jego więzi z firmą. Upodmio-
towienie każdego z jego członków, poprzez wyodrębnienie obszarów samodzielnego wyko-
nywania zadań (swoistych „pól działania”), okazuje się często optymalnym sposobem zarzą-
dzania zespołem. Zatem autonomia na poziomie operacyjnym, połączona z zapewnieniem 
odpowiedniego poziomu informacji na temat powierzonego obszaru działań, buduje sprawny 
aparat, którym lider zespołu może efektywnie zarządzać. 

Dążenie lidera do całościowej wiedzy na temat wszelkich działań i próba nadzorowania za-
równo ich wykonania, jak i wykonawców, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Nadmierna 
dominacja lidera w zespole – prowadzenie działań na poziomie operacyjnym, podejmowanie 
decyzji nawet w kwestiach najbardziej podstawowych – skutkowało swoistym paraliżem decy-
zyjnym i niemożnością prowadzenia szybkich i sprawnych działań. Gdy każda z podejmowa-
nych przez pracownika czynności wymagała długotrwałych konsultacji z przełożonym, obniżał 
się, w sposób znaczący, poziom sprawności funkcjonowania firmy oraz zaangażowanie i poczu-
cie współodpowiedzialności. Nieobecność osoby zarządzającej oznaczała wówczas całkowi-
te zawieszenie wszelkich działań i wywoływała stan „operacyjnego bezwładu”. 

Uzależnienie wszelkich działań firmy od lidera zespołu należało do rzadkości, a negatywne 
skutki takiej sytuacji prędzej czy później skłaniały osoby zarządzające do wprowadzania zmian. 
Także wnioski wyciągane przez ekspertów zewnętrznych, a dotyczące omawianego problemu, 
a jego rozwiązanie upatrywały w przydzielaniu poszczególnym członkom zespołu bardziej od-
powiedzialnych i wymagających zadań, w nadawaniu im określonej autonomii i w pobudzaniu 
ich inicjatywy, zaś rolę kierownika sytuowały raczej w sferze koordynacji i inicjowania działań. 

Wśród najczęściej wykorzystywanych form komunikacji na tym poziomie funkcjonowania wy-
mienić należy:
- cykliczne spotkania, służące podsumowaniu i planowaniu działań firmy, organizowane najczę-
ściej raz w tygodniu (stanowią dobrą okazję do wyrażenia zadowolenia z pracy konkretnego 
pracownika, wedle zasady „chwal przy ludziach, gań na osobności”);
- narzędzia okresowej oceny aktywności poszczególnych członków zespołu (np. arkusze wy-
pełniane raz w tygodniu, mówiące o stanie zrealizowanych zadań, rozmowy indywidualne na 
temat aktywności pracownika);
- wspólny dysk sieciowy lub dostęp do udostępnionych folderów na komputerach wszystkich 
pracowników (zapewnia stałą możliwość korzystania z zasobów);
- poczta elektroniczna, komunikatory (umożliwiają szybką wymianę kluczowych informacji, tak-
że podczas rozmowy z klientem); 
- okresowe spotkania całego zespołu z udziałem ekspertów zewnętrznych (umożliwiają wzajem-
ną wymianę informacji, doskonalenie stosowanych rozwiązań, często ujawniają ukryte i trudne 
do zidentyfikowania problemy).

Doświadczenia powołanych w projekcie przedsiębiorstw społecznych wykazują, że brak dba-
łości o komunikację ze strony lidera może powodować często wykluczenie go z obiegu komu-
nikacyjnego zespołu. Wszystkie jego decyzje zaczynają być wtedy komentowane w grupie, 
kwestionowane przez niektórych jej członków, zarówno poza miejscem pracy, jak i w trakcie 
czasu pracy, co odbywa się kosztem wykonywanych zadań. Pracownicy stają się przez to 
bardziej zintegrowaną i zwartą grupą, coraz bardziej niesprzyjającą szefowi. Jeśli lider zespo-
łu nadal nie zauważa potrzeby usprawnienia komunikacji, grupa może przyjmować ostrzejsze 
metody ochrony swojej (źle pojmowanej) autonomii i niezależności: opóźnianie wykonywania 
zadań, wyszukiwanie sposobów na niewypełnianie poleceń służbowych. W skrajnych przypad-
kach może być to nawet sabotaż w miejscu pracy, niski poziom obsługi klienta czy niszczenie 
firmowych zasobów (np. korespondencji). Innym negatywnym efektem może być także zbio-
rowe odchodzenie z firmy, zazwyczaj grupy osób, które w swoim subiektywnym odczuciu czują 
się pomijane czy niewłaściwie traktowane przez menadżera. Do opisywanych tu sytuacji nie 
dojdzie, jeżeli w porę lider zespołu zauważy niepokojące symptomy i odpowiednio zareaguje. 
Najczęściej szczera rozmowa z każdym z członków zespołu jest nie tylko najprostszym, ale i naj-
skuteczniejszym rozwiązaniem. Następnie można zaproponować spotkanie w grupie, by ustalić 
dogodniejsze i bardziej odpowiadające zespołowi formy wzajemnej komunikacji. 

Opisane tu pokrótce zagrożenia, będące efektem zaobserwowanych mechanizmów zacho-
wań grupowych, mogą pojawić się w sytuacji, gdy komunikacja nie zostanie wystarczająco 
rozwinięta w początkowym okresie budowania struktury organizacji. Gdy osoba zarządzająca 
nie doceni jej rangi i wpływu na zespół pracowników, nie dobierze określonych narzędzi, służą-
cych do jej kształtowania (spotkania indywidualne, sesje grupowe, okresowa ocena aktywno-
ści, formy wymiany informacji), nie pozna potrzeb zespołu, będzie borykać się z istotnymi trud-
nościami. Komunikacja będzie znacznie sprawniejsza, gdy jej znaczenie będzie od początku 
uświadamiane. 

C. Komunikacja między poszczególnymi członkami zespołu (między poszczególnymi kompo-
nentami struktury, którą dysponujemy). 
Każdy pracownik firmy powinien otrzymywać informacje niezbędne do sprawnego wykonywa-
nia powierzonych mu obowiązków. Zadaniem menadżera jest uzgodnienie z zespołem dogod-
nych i efektywnych form komunikacji. Pracownicy powinni pozostawać między sobą w relacji 
tzw. „klienta wewnętrznego”. Muszą mieć świadomość, że nieprzekazanie posiadanej wiedzy, 
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informacji właściwej osobie z zespołu jest negatywne w skutkach dla firmy, a tym samym dla 
nich. Omówione w punkcie B tego rozdziału narzędzia komunikacji zespołu z menadżerem słu-
żą również kształtowaniu właściwych relacji komunikacyjnych pomiędzy członkami zespołu.

Umiejętne stymulowanie wewnętrznych procesów komunikacyjnych posiadało ogromne znacze-
nie dla codziennego funkcjonowania firm społecznych. Oddziaływało na motywację i nastawienie 
do wykonywanych zadań, stosunki interpersonalne panujące w zespole, relacje z liderem i chęć 
wykonywania jego poleceń. Wpływało na sprawność i efektywność podejmowanych działań, de-
cydując o kulturze pracy, jaka rozwinęła się w nowo utworzonych przedsiębiorstwach. Doświadcze-
nia powołanych w ramach projektu firm wskazują, iż największe trudności i problemy napotykano 
właśnie tam, gdzie nie ułożono właściwie relacji komunikacyjnych, nie zdefiniowano instrumentów 
wymiany informacji, nie wysłuchiwano opinii członków zespołu, narzucając często rozwiązania 
sprzeczne z ich stanowiskiem. Brak wymiany informacji, arbitralne przydzielanie obowiązków zamiast 
ich racjonalnego rozdziału, odbieranie zadań, z którymi pracownik się utożsamiał, przekazywanie 
negatywnych uwag w obecności wszystkich, a nie w bezpośredniej rozmowie, niedocenianie ini-
cjatywy zespołu czy też wzajemne kwestionowanie swoich kompetencji – to kilka z najczęstszych 
błędów, jakie zaobserwowano. W niektórych przypadkach stawały się one przyczyną dezintegracji 
zespołu, skutkującej konfliktami personalnymi, brakiem zrozumienia czy nawet odejściem z firmy. 
Dało się zauważyć, iż podmioty borykające się z problemami w komunikacji wewnętrznej osiąga-
ły w pierwszym okresie swojego rozwoju także najsłabsze wyniki ekonomiczne. 

V.4.2. Komunikacja zewnętrzna
Specyfika podmiotów gospodarki społecznej powołanych w ramach Projektu polegała także 
na tym, że w sferze komunikacji zewnętrznej mogły one liczyć na znaczące wsparcie ze strony 
Partnerów Projektu. Bieżące kontakty z otoczeniem, obsługa mediów czy tworzenie wydarzeń 
medialnych (np. konferencji prasowych) to obszary działalności, w których firmy społeczne ko-
rzystały ze wsparcia Biura Prasowego Projektu. W ramach pomocy dydaktycznej zapewnio-
no 2 cykle szkoleń medialnych, skierowanych do Beneficjentów Projektu i kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw społecznych oraz przeszkolono ich w strategii kreowania marki i zapewniono 
pomoc przy budowie stron internetowych. 

Niezależnie od wsparcia zewnętrznego, każde z powołanych przedsiębiorstw społecznych pro-
wadziło własną politykę komunikacyjną, budując swoją pozycję w najbliższym otoczeniu i starając 
się dotrzeć do klienta. Kierunki i charakter podejmowanych działań były zróżnicowane, podobnie 
jak i osiągane efekty, szczególnie w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstw. Obser-
wując doświadczenia 5 firm społecznych, możemy mówić o 3 kluczowych grupach działań:
- zorientowane na promocję oferty;
- zorientowane na kreowanie wizerunku;
- zorientowane na budowanie marki.

Aktywność powołanych w ramach Projektu firm społecznych w komunikacji zewnętrznej uwa-
runkowana była także w znacznej mierze faktem, iż już w chwili rozpoczęcia działań mogły one 
liczyć na określone środki, przeznaczone na szeroko rozumianą promocję. Dla niektórych z nich 
nie miało to jednak istotnego znaczenia, głównie z uwagi na brak czytelnych priorytetów, nie-
znajomość rynku czy nie do końca przemyślany dobór instrumentów oddziaływania. Aktywność, 
sytuująca się w obrębie wymienionych tu 3 grup podejmowanych działań, różniła się w znacz-
nej mierze, głównie pod względem stopnia orientacji na klienta oraz bezpośredniego przełoże-
nia rezultatów tych działań na pozycję firmy i osiągany przez nią wynik ekonomiczny. 

W początkowym okresie rozwoju firm wyraźnie dominowała aktywność zorientowana na pro-
mocję oferty: prezentowanie jej na targach i imprezach wystawienniczych, udział w festynach, 
festiwalach i innych imprezach o charakterze lokalnym lub regionalnym. Wykorzystywano zatem 
najbardziej rozpowszechnione w branży turystycznej instrumenty promowania własnego produk-
tu i oferowanych usług, które wiązały się jednak z ponoszeniem znaczących kosztów oraz po-
ważnym zaangażowaniem personelu. Jako uzupełniające traktowano publikacje w mediach, 
współpracę z lokalnymi redakcjami czy działania trafiające do konkretnych grup docelowych. 
Nie wiązało się to z generowaniem przychodów po stronie firm, które wykazywały największą 
aktywność w tym zakresie. Ich kosztowny i czasochłonny charakter skutkował raczej stopnio-
wym odejściem od tego typu ogólnej prezentacji produktów i usług na rzecz coraz bardziej 
sprofilowanych form przekazu, których elementem stało się z czasem kształtowanie wizerunku 
całej firmy jako podmiotu o określonej specyfice, filozofii działania, zatrudniającego osoby mło-
de i wykształcone, położonego w interesującym regionie, związanego z lokalną społecznością, 
profesjonalnego i wartego zaufania. Najczęściej akcentowane w tego typu przekazach są: 
społeczny charakter przedsiębiorstw, powiązanie z „macierzystą” organizacją o określonym 
potencjale i uznanej renomie, znajomość regionu i jego unikalne walory. Osobny wyróżnik sta-
nowi specyficzny segment działalności, jakim jest tzw. turystyka dziedzictwa, integralnie zwią-
zana z prezentacją i wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczo-kulturowych. Wspólnym 
elementem tego typu działań była organizacja rozmaitych imprez lokalnych lub eventów, czę-
sto nawiązujących do tradycji i historii konkretnych miejsc bądź też angażujących społeczność 
lokalną, młodzież czy osoby starsze. Jedna z firm przeprowadziła akcję promocyjną w super-
markecie w miasteczku, będącym siedzibą firmy. Niecodzienne przebranie jednego z pracow-
ników (za narciarza, w środku lata), ciekawie złożone ulotki firmowe, zorganizowanie konkursu 
dla klientów sklepu miały za zadanie zwrócić uwagę na firmę, która działa w społeczności 
lokalnej, świadcząc usługi typowe dla biura podróży. Kolejna firma, skupiona na sprzedaży pro-
duktów lokalnych, pokazywała się w regionie jako partner festiwalu związanego z rękodziełem, 
wystawiała swoje produkty podczas wszystkich lokalnych świąt, sama organizowała kiermasz 
produktów. 

Z pewnością najbardziej zaawansowane działania wiążą się z budowaniem marki, wyraźną 
segmentacją oferowanych produktów i definiowaniem konkretnych grup docelowych. Pierw-
sze prace w tym zakresie, w niejako naturalny sposób podjęto w przedsiębiorstwach o najbar-
dziej zaawansowanej i rozwiniętej ofercie produktowej (zob. rozdz. IV.4.). Tego typu tendencje, 
zmierzające do segmentacji oferty i budowy odrębnego przekazu dla poszczególnych grup 
klientów pojawiały się także stopniowo w pozostałych firmach. Specyfika ich działalności wiąże 
się bowiem z docieraniem do określonych grup docelowych, takich jak szkoły i placówki edu-
kacyjne, firmy organizujące imprezy integracyjne i motywacyjne, odbiorcy indywidualni o okre-
ślonych preferencjach czy rodziny zainteresowane spędzaniem wolnego czasu w ciekawych 
miejscach. Wraz z rozwojem firm wykształca się wyraźna orientacja marketingowa – odejście 
od ogólnego i słabo sprofilowanego przekazu na rzecz działań przynoszących wymierne efekty 
rynkowe. Coraz wyraźniejsza koncentracja na potrzebach klienta oraz podejmowane próby 
dostosowania się do jego oczekiwań świadczą o stopniowym urzeczywistnianiu modelu komu-
nikacji symetrycznej, opartej na aktywnych relacjach z otoczeniem, wykorzystującej doświad-
czenie rynkowe i opinie na temat firmy. Symetria przejawiała się tu przede wszystkim w bardziej 
zdecydowanym inicjowaniu działań komunikacyjnych, stanowiących w istocie swoistą odpo-
wiedź na potrzeby otoczenia, na poglądy i oczekiwania artykułowane z jego strony. Instrumen-
ty wykorzystywane w tym zakresie (akcje marketingowe i promocyjne, elementy badań prefe-
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rencji społeczności lokalnej, organizacja imprez i wydarzeń w odpowiedzi na zainteresowanie 
określonym wątkiem czy tematem) sprawiły, że komunikacja zewnętrzna kreowana przez firmy 
społeczne zyskała nowy, nieco bardziej dynamiczny i atrakcyjny charakter. 

Przedsiębiorstwa społeczne powołane w ramach Projektu także w sferze komunikacji zewnętrz-
nej dysponują niezwykle zróżnicowanym doświadczeniem. Rozpoczynały od niewielkich, sponta-
nicznych akcji promocyjnych w swoich miejscowościach, budowy stron internetowych, ogólnych 
materiałów informacyjnych, z czasem przekonały się jednak, iż komunikacja zewnętrzna wyma-
ga działań starannie przemyślanych, zaplanowanych i prowadzonych w sposób systematyczny. 
Warto podjąć próbę zbilansowania 3 sfer omawianych tu działań; promocji oferty, budowy wize-
runku i kreowania marki własnej, by osiągnąć w pełni zintegrowaną komunikację z otoczeniem. 

Reasumując, firma powinna dążyć to tego, by skutecznie oddziaływać zarówno na otoczenie 
rynkowe (docierać do klienta i odpowiadać na jego potrzeby), otoczenie społeczne (kształto-
wać wizerunek firmy), jak i otoczenie wewnętrzne (umiejętnie stymulować procesy komunika-
cyjne zachodzące w samej firmie). Należy zatem określić jej mocne i słabe strony, zorganizować 
sprawne kanały komunikacji wewnętrznej, starannie dopracować ofertę, rzetelnie zanalizować 
rynek i dobrać odpowiednie grupy docelowe. Dopiero wówczas można sformułować przekaz 
do potencjalnego odbiorcy – klienta lub partnera firmy. 

V.5. Monitorowanie efektywności zarządzania firmą społeczną
Czy firmy społeczne są uprzywilejowane na rynku? Czy są konkurencją dla firm komercyjnych? 
Jak są postrzegane w otoczeniu? Czy świadczą usługi na poziomie godnym rynkowej konku-
rencji? Co je wyróżnia? Czy są w stanie się utrzymać z wypracowywanych zysków? To pytania, 
które zadaje sobie wiele osób związanych z ekonomią (gospodarką) społeczną. Proces budo-
wania pozycji firmy na rynku zawsze wymaga czasu. Przed firmami społecznymi stoi trudne za-
danie: utrzymać się na rynku przy zachowaniu zasad ekonomii społecznej. Ekonomiczny rachu-
nek jest jasny – wskazuje poziom inwestycji i czas jej zwrotu, stawiając w określonej perspektywie 
czasowej zysk na horyzoncie. W firmach społecznych w innych krajach europejskich zdarza się, 

że część kosztów firm społecznych po-
krywa państwo, sponsor, realizując w ten 
sposób swoje funkcje społeczne. Inaczej 
wygląda sprawa zysku pozafinansowe-
go (społecznego) takiej firmy. Kiedy na-
leży go oczekiwać? Czy jest on mierzal-
ny? Jedno jest pewne: bez dodatniego 
rachunku ekonomicznego nie ma zysku 
społecznego. Jeśli firma nie utrzyma się 
na rynku, organizacja pozarządowa nie 
będzie mogła realizować przy jej pomo-
cy celów społecznych. 

Jak widać, ocena efektywności zarządzania firmą społeczną jest sprawą o tyle skomplikowaną, 
że zawiera o wiele więcej elementów niż w przypadku przedsiębiorstwa czysto komercyjnego. 
Chodzi tu bowiem nie tylko o sprawność funkcjonowania i uzyskiwane wyniki finansowe, ale tak-
że o pomiar społecznej wartości dodanej, która może wyrażać się liczbą zatrudnionych w firmie 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich satysfakcją, wzrostem kompetencji zawodo-
wych, poczuciem współtworzenia wartości firmy itp. Monitorowania wymagają także efekty 
zewnętrzne działalności przedsiębiorstwa społecznego, takie jak jakość współpracy z otocze-
niem, uznanie w regionie, rezultaty społecznych inicjatyw, na które firma przekazała wypraco-
wane z działalności gospodarczej zyski itp. Z punktu widzenia macierzystej organizacji pozarzą-
dowej ważne jest również, jak przedsiębiorstwo wpływa na jej własny rozwój – czy ją wzmacnia, 
czy może dominuje jej statutową działalność? Tak kompleksowy monitoring efektywności jest 
trudny, ponieważ brakuje obiektywnych i powszechnie uznanych wskaźników i metod analizy. 
Przedsiębiorstwa społeczne są więc w tej dziedzinie w dużej mierze zdane na siebie. 

Charakter narzędzi badawczych, które zostaną wypracowane lub wybrane spośród metod 
ogólnie dostępnych będzie w dużej mierze zależny od celu, jaki firma sobie stawia, planując 
monitoring efektywności. Może nim być bowiem:
1.  Rozliczenie z działalności firmy społecznej przed macierzystą organizacją pozarządową 

– w tym przypadku chodzi zwykle o ocenę sprawności organizacyjnej i wydajności finansowej 
przedsiębiorstwa, które ma z założenia przynosić macierzystej organizacji zyski; zazwyczaj sto-
suje się do tego celu standardowe narzędzia oceny efektywności opracowane przez ekono-
mistów (tempo wzrostu sprzedaży, wysokość zysku, rentowność, stopę zwrotu inwestycji itp.; 
zob. też rozdz. V.3.3); bardzo ważne jest w tym przypadku rozbicie analizy na poszczególne 
produkty i usługi oferowane przez firmę, bowiem czasem jeden nieudany produkt może za-
ważyć na całym wyniku finansowym i jego modyfikacja lub wycofanie spowoduje natych-
miastową poprawę sytuacji; jeżeli firmie brakuje sprawności organizacyjnej (np. jej struktura 
jest nieefektywna lub kompetencje poszczególnych osób słabo zdefiniowane), będzie się to 
również natychmiast odbijało na wyniku finansowym i opiniach klientów.

2.  Analiza firmy pod kątem spełniania zasad ekonomii społecznej – w tym przypadku chodzi nie 
tyle o sprawdzenie, co o wspólne zdefiniowanie, na czym polega społeczny charakter przed-
siębiorstwa; tego typu monitoringowi towarzyszy zwykle silniejsze zaangażowanie pracowni-
ków i zewnętrznych partnerów lokalnych we współtworzenie misji i wartości przedsiębiorstwa, 
które nie działa wyłącznie dla zysku, ale spełnia różnorodne funkcje społeczne (wdrożenie 
zasady demokratycznego zarządzania w praktyce); metodą stosowaną w tym przypadku 
może być np. opisana poniżej Karta Postępu Ekonomii Społecznej.

3.  Regularny monitoring realizacji projektu dofinansowanego ze środków publicznych – tego 
typu monitoring jest konieczny w przypadku, gdy firma społeczna otrzymała dofinansowanie 
ze środków publicznych; dotyczy to zarówno grantów na inwestycje, jak i na działania „mięk-
kie” (np. zatrudnienie i szkolenie pracowników); w takiej sytuacji monitoring sprowadza się 
do regularnej analizy stopnia wykonania poszczególnych zadań zaplanowanych w projek-
cie w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu oraz rezultatów ilościowych i jakościo-
wych; wynikiem analizy powinna być odpowiednia dokumentacja, zawierająca szczegóło-
we informacje o wszystkich procesach zachodzących w projekcie; organizacje pozarządowe 
dofinansowywane ze środków publicznych są zmuszone do stałego monitorowania prowa-
dzonych działań i mają w tym zakresie doświadczenie, dlatego zagadnienie to nie będzie 
tutaj szerzej omawiane.

4.  Przekonanie potencjalnych grantodawców. i. lokalnej społeczności.o.wysokiej wartości do-
danej przedsiębiorstwa społecznego – chodzi tu o zaprezentowanie w czytelnej i przekonu-
jącej formie dodatkowych korzyści, jakie uzyskują mieszkańcy danego regionu oraz władze 
publiczne dzięki temu, że dany podmiot jest firmą społeczną; w praktyce sprowadza się to do 
opracowania i regularnego pomiaru różnego typu wskaźników, np.: 

 a. liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych w firmie;
 b.  korzyści powiatowych urzędów pracy z tytułu zmniejszonej liczby osób mających trudno-

ści ze znalezieniem pracy, które pobierają zasiłek;
 c.  wartości projektów społecznych zrealizowanych w regionie ze środków finansowych wy-

pracowanych w wyniku działalności gospodarczej firmy;
 d.  w przypadku społecznych firm turystycznych: zwiększonej liczby turystów w regionie, któ-

rzy generują dodatkowy dochód dla lokalnych przedsiębiorców;
 e.  liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które po okresie pracy w firmie spo-

łecznej znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy;
 f.  innych wskaźników dowodzących szczególnych korzyści ze społecznego charakteru firmy 

dla społeczeństwa i władz publicznych.

Wskaźników można skonstruować dowolną liczbę, jednak to nie ich liczba będzie decydowa-
ła o efektywności monitoringu. Aby wskaźnik był użyteczny, musi być10:
- trafny – dostosowany do charakteru firmy oraz oczekiwanych efektów;

10  Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, [red.] J.Hausner, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicz-
nej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 145
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- mierzalny – wyrażony w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie;
- wiarygodny – niezależny, reprezentatywny i możliwy do łatwej weryfikacji;
- dostępny – łatwy do uzyskania.

Trzeba również pamiętać, że wielu pozytywnych aspektów działania przedsiębiorstwa społecz-
nego nie da się zmierzyć liczbowo. Takie efekty funkcjonowania firmy jak zadowolenie pra-
cowników, wzrost ich otwartości, poczucia własnej wartości, kompetencji i umiejętności jest 
bardzo trudno przedstawić za pomocą cyfr. Podobnie jak niełatwo jest jednoznacznie określić 
wpływ przedsiębiorstwa społecznego na zrównoważony rozwój regionu (zob. rozdz. I.2), w któ-
rym funkcjonuje. Choć tego typu jakościowe efekty funkcjonowania firmy społecznej trudno 
usystematyzować, dobrze jest jednak gromadzić ich dowody w formie ankiet, opinii, wywiadów 
itp. Jest to element „miękkiego” monitoringu, który w przypadku działalności społecznej może 
mieć równie duże znaczenie co twarde wskaźniki liczbowe.

Jakakolwiek będzie motywacja firmy społecznej do prowadzenia monitoringu, o jego efektyw-
ności będzie decydowała przede wszystkim regularność badania. Nadrzędnym celem tego 
procesu jest bowiem analiza zmian zachodzących w przedsiębiorstwie, a następnie wprowa-
dzanie modyfikacji i ulepszeń w jego funkcjonowaniu. Pewne aspekty funkcjonowania firmy wy-
starczy badać raz na pół roku czy rok, inne wymagają o wiele częstszej analizy. Najważniejsza 
jest jednak regularność jej prowadzenia, tj. ciągłe zbieranie i przetwarzanie informacji. Można 
to robić przy pomocy np.:
- regularnego badania stanu finansów firmy (obliczania konkretnych wskaźników);
- ankiet wśród pracowników firmy;
- ankiet wśród klientów i kontrahentów firmy;
- spotkań z pracownikami (z których powstaje notatka lub protokół);
- sprawdzania kompetencji pracowników po przebytych szkoleniach;
- spotkań warsztatowych i dyskusji (np. metodą Karty Postępu, zob. niżej);
- ankiet wśród lokalnej społeczności.

Bardzo istotne jest również informowanie zainteresowanych o wynikach monitoringu. Oczywi-
ście, nie każda informacja nadaje się dla wszystkich odbiorców, np. o wynikach finansowych 
firma będzie informować zarząd lub radę organizacji macierzystej; o rezultatach przeprowa-
dzenia Karty Postępu (zob. niżej) – wszystkich pracowników i zaangażowanych w proces part-
nerów; o stopniu realizacji projektu i wydatkowaniu środków publicznych – instytucję udzielają-
cą dofinansowania; o efektach projektów zrealizowanych ze środków wypracowanych przez 
przedsiębiorstwo – lokalną społeczność itp. Trzeba przy tym pamiętać, że forma przekazu po-
winna być dostosowana do odbiorców.

Nie wolno zapominać, że swego rodzaju monitoring działania firmy społecznej prowadzi nie 
tylko jej własna kadra zarządzająca. Firmy utworzone w ramach Projektu „Gospodarka Spo-
łeczna na Bursztynowym Szlaku” są obecnie w fazie wzrostu, dlatego na razie całość zysków 
ze sprzedaży inwestują we własny rozwój. Wszystkie organizacje planują jednak, że w przy-
szłości zyski przeznaczać będą na cele społeczne, wspierając rozwój regionu i społeczności 
lokalnej. Społeczność lokalna może jednak oczekiwać, że zysk społeczny wynikający z ich 
działania będzie dla mieszkańców regionu odczuwalny „od zaraz”. Prócz kontroli skarbowej 
firmy społeczne są więc często poddawane kontroli społecznej. W pewnym sensie poczyna-
nia kadry zarządzającej i jej wyniki monitorują również pracownicy, którzy są świadomi, na 
czym powinien polegać społeczny charakter przedsiębiorstwa (m.in. że pracowników się sza-
nuje i angażuje w rozwój firmy, a także tworzy im sprzyjające warunki do rozwoju zawodowe-
go). Taka wewnętrzna kontrola może być korzystna dla przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że 
kierownik umiejętnie zarządza pracownikami (zob. rozdz. V.2.8 nt. umiejętności menadżer-
skich), przez co nie dochodzi do eskalacji żądań i niesubordynacji. Konstruktywna krytyka 
ze strony pracownika, który jest świadomy swoich praw a zarazem obowiązków, ceni swoją 
firmę i zna w niej swoje miejsce może być źródłem wartościowych pomysłów, które przyniosą 
pozytywne zmiany.

KARTA POSTĘPU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Doprowadzenie pracowników i kadry do szczerej dyskusji na temat sytuacji w firmie bywa jed-
nak w praktyce dosyć trudne. Może w tym pomóc metoda „Karty Postępu Ekonomii Społecz-
nej”, która została zaprezentowana i zastosowana we wszystkich 5 przedsiębiorstwach społecz-
nych przez Piotra Wolkowinskiego – eksperta z Francji, angielskiego pochodzenia, o polskich 
korzeniach. Metoda ta pomaga łączyć gospodarcze i społeczne zasady ekonomii społecz-
nej. Może ona stanowić narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Partycy-
pacja wszystkich pracowników firmy społecznej oraz udział (w zależności od potrzeby firmy) 
osób z zewnątrz pozwala na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach istotnych 
dla zespołu firmy – np. dotyczących tworzenia i organizacji produktów firmy, zasad komunika-
cji wewnętrznej itp. Na pomysłach jednak się nie kończy, gdyż metoda ta zmierza do wyboru 
najważniejszych w danym momencie obszarów wymagających zmian i stworzenia planu ich 
wdrożenia krok po kroku. 

W efekcie powstaje plan działań z przypisanym terminem wykonania i osobami odpowie-
dzialnymi za konkretne zadania. Spis działań stworzony w efekcie wdrożenia Karty Postępu ES 
powinien być tworzony w powiązaniu z planem operacyjnym organizacji lub może stanowić 
wstęp do tegoż planu. Nie jest to jednak całościowy plan działań dla organizacji, ponieważ 
dotyczy on głównie dokonywania zmian w domenach, które uczestnicy spotkań uznają za 
kluczowe, nie obejmuje natomiast kwestii, które nie wymagają poprawy oraz tych zadań, któ-
rych wykonanie tak czy inaczej jest niezbędne. Firmy społeczne mogą stosować Kartę Postę-
pu ES samodzielnie, bez udziału doradcy w sytuacji nadchodzących zmian, rozwoju produk-
tów firmy, budowania marki. Metoda dobrze sprawdza się w obszarach, w których wskazana 
jest twórcza, aktywna praca wszystkich pracowników. Nie powinna być stosowana w fazie 
kryzysu, gdy ludzie nie wykazują aktywności i otwartości lub boją się wypowiadać swoje zda-
nie. Nie powinna również dotyczyć obszarów, w których organizacja nie będzie liczyć się ze 
zdaniem współpracowników, w wyniku czego ich pomysły nie będą zrealizowane. Dobrze 
zastosowana Karta Postępu zapewnia skuteczną komunikację z pracownikami oraz partycy-
pację w budowaniu marki firmy. Jest duża szansa, iż w takim przypadku cele indywidualne 
pracowników będą spójne z celami firmy.

Karta Postępu Ekonomii Społecznej / Solidarnościowej (Piotr Wolkowinski)
Metoda zwana Kartą Postępu została opracowana w północnej Francji przez stowarzyszenie 
podmiotów Ekonomii Solidarnościowej (Stałe Zgromadzenie Ekonomii Solidarnościowej – APES), 
czyli tak zwanej nowej ekonomii społecznej. Wartością dodaną tych podmiotów są sprecyzo-
wane wartości i cele podejmowanych działań, które dają poczucie misji, sensu pracy. Mają 
one też bardzo silne poczucie związku z terytorium (regionem działania) i czują się jego waż-
nym członkiem. 
Metoda Karty Postępu została przygotowany przez grupę roboczą animowaną przez spółdziel-
nię konsultingową „Extra Muros”, która była twórcą analogicznej metody mającej odniesienie 
do zasad zrównoważonego rozwoju. W toku konsultacji uznano, że istnieją 4 obszary anali-
zy w ramach Karty Postępu ekonomii solidarnościowej:
1. demokratyczne systemy organizacji;
2. tworzenie działalności społecznie użytecznej oraz stabilizacja utworzonych miejsc pracy;
3. pierwszeństwo człowieka nad zarobkiem;
4. współpraca i inwestycja na danym terytorium.

Karta Postępu jest metodą monitoringu, która pełnić może różnorodne funkcje bezpośrednio 
lub pośrednio związane z procesem zarządzania organizacją:

-  doskonalenie komunikacji – wykształcenie wspólnego języka wewnątrz podmiotu, który bę-
dzie zrozumiały i akceptowany przez pracowników, wolontariuszy, klientów lub beneficjentów, 
zewnętrznych partnerów itp.;

-  wzmocnienie zasad ekonomii społecznej w działaniach i strategii podmiotu (zwłaszcza w za-
kresie demokratycznego zarządzania; zob. też rozdz. I.3);
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-  wzmocnienie struktury dzięki określeniu tożsamości organizacji (czym, w jakim celu i w jaki spo-
sób podmiot się zajmuje); 

-  budowanie i wzmocnienie partnerstwa w danym regionie czy sektorze poprzez angażowanie 
partnerów zewnętrznych we wspólne określanie celów działania i wypracowywanie nowych 
systemów współpracy.

Stałe Zgromadzenie Ekonomii Solidarnościowej opracowało tę metodę, opierając się na 
własnych doświadczeniach i wypracowanych zasadach. Każdy podmiot musi sam podjąć 
decyzję o jej zastosowaniu, a następnie poświęcić czas na zorganizowanie sesji roboczych 
(„okrągły stół”) z udziałem osób z podmiotu i jego otoczenia. Jest to więc metoda dobrowolna, 
której celem nie jest ocena poziomu organizacji, lecz raczej identyfikacja jej silnych i słabych 
stron, a następnie konstruktywna dyskusja z udziałem szerokiego grona zainteresowanych, któ-
rej efektem będzie zapoczątkowanie procesu pozytywnych zmian. Karta Postępu może słu-
żyć jako wartość dodana danego podmiotu, szczególnie w sytuacji, gdy skutki jej stosowania 
będą widocznym elementem jej wizerunku na tle regionu lub sektora działania.

Wyróżniono 4 etapy Karty Postępu Ekonomii Społecznej:
1. opis podmiotu;
2. stworzenie wspólnego obrazu podmiotu;
3. strategia zmian;
4. przygotowanie planu działań.

Ad 1. Opis podmiotu (arkusz pytań)
Przygotowane kategorie opisu są wypełnione przez konsultanta wraz z osobą odpowiedzial-
ną za organizację. Nie jest to szczegółowa diagnoza, lecz sposób dzielenia się ze współpra-
cownikami wizją aktualnej sytuacji podmiotu. Na podstawie uzyskanych informacji konsultant 
tworzy podsumowanie, używając do tego celu narzędzia, zwanego schematem strategicz-
nym. W prosty sposób jedna kartka papieru obrazuje najważniejsze elementy dotyczące 
podmiotu, takie jak:
- wizja (misja);
- cel i rzeczywistość ekonomiczna;
- zasoby wewnętrzne;
- zasoby pochodzące z regionu;
- dodatkowe pozytywne skutki działań;
- potrzeby wewnętrzne;
- potrzeby regionu;
- dodatkowe negatywne skutki działań.
Schemat strategiczny jest narzędziem, które jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia wizji i stra-
tegii organizacji wspólnej dla wszystkich osób biorących udział w Karcie Postępu. Praca z tym 
narzędziem ćwiczy zdolność syntezy i upraszczania informacji dotyczących podmiotu.

Ad 2. Stworzenie wspólnego obrazu podmiotu 
Widząc schemat strategiczny, osoby biorące udział w procesie wypowiadają swoje opinie do-
tyczące organizacji – tego co funkcjonuje dobrze, tak sobie, źle, w jej codziennej działalności. 
Odbywa się to metodą pracy w grupach przy użyciu gotowego narzędzia – 4 arkuszy (baterii) 
pytań, dotyczących wymienionych wyżej obszarów analizy w ramach Karty Postępu. Baterie 
pytań powstały w wyniku doświadczeń wielu podmiotów ekonomii społecznej. Opinie każdej 
grupy są przez nią spisywane i oceniane. Grupa dokonuje wartościowania swoich opinii po-
przez nadawanie im kolorów: czerwonego (źle, brak, wymaga zmiany), żółtego (słabo, tak 
sobie, średnio) lub zielonego (dobrze, w porządku, mocna strona firmy). Następnie grupy spo-
tykają się, by wspólnie uzgodnić, które kwestie są istotne i w jakich kolorach będą przedstawio-
ne. Na podsumowanie tego etapu konsultant ilustruje na jednym schemacie wszystkie kwestie 
uważane przez uczestników za ważne dla organizacji. Schemat ten, po pierwsze, wskazuje na 
odczucia osób względem podmiotu, po drugie, jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

Taka metoda pracy powoduje, że pracownicy czują się współodpowiedzialni za organizację, 
mają świadomość, że z ich udziałem może się w niej dokonać zmiana. Głos każdego z uczest-
ników (niezależnie od zajmowanego stanowiska) ma bowiem taką samą wartość. 

Ad 3. Strategia zmian
Jest to czas na przekształcenie opinii na dany temat w strategię działań służącą poprawie sy-
tuacji w firmie. Uczestnicy sesji wybierają kwestie, które najpilniej wymagają rozwiązania. W gru-
pach roboczych sytuacja jest analizowana na nowo pod kątem jej zmiany. Wymaga to od 
uczestników dużego wysiłku, ponieważ często po raz pierwszy dochodzi do dyskutowania w ten 
sposób na forum. Im większe zaufanie osób, pracujących nad określona kwestią, do siebie na-
wzajem – tym większa adekwatność i efektywność wypracowanych rozwiązań. Za tym etapem 
szybko powinny pójść wdrożenia, by było widać pozytywne efekty całego procesu. 

Ad 4. Konstrukcja planu działania.
Etap ten polega na przełożeniu propozycji zmian i nowych rozwiązań na plan działań (z przypisa-
niem do działań wskaźników ich wykonania, terminów i osób za nie odpowiedzialnych). Plan ten 
powinien być jak najszybciej wdrożony, na bieżąco monitorowany i uzupełniany przez uczestni-
ków Karty Postępu pod względem tempa i efektywności (postępu) wprowadzanych zmian.

Piotr wolkowinski – Założyciel pierwszych przedsiębiorstw we Francji wdrażających osoby 
bezrobotne do pracy. Zajmuje się rozwojem krajowej sieci podmiotów ekonomii społecz-
nej we Francji. Prowadzi kompleksowe zajęcia dla pracowników i pracodawców w dzie-
dzinie profesionalizacji kadry w zakresie mediacji artystycznej, nowych technologii przekazu 
informacji i komunikacji oraz tożsamości. Jest współtwórcą „Karty Postępu” (patrz rozdz. V.5). 
W projekcie „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” pełnił rolę eksperta zewnętrz-
nego w ramach doradztwa Ośrodka Wsparcia Lokalnych Jednostek Wdrożeniowych (patrz 
rozdz. VI.) dla firm społecznych.

5 firm społecznych uczestniczących w Projekcie ocenia Kartę Postępu jako dobrą metodę, acz-
kolwiek nie wszystkie były gotowe w pełni skorzystać z jej jednorazowego zastosowania. W każ-
dym z miejsc metoda ta dokonała zmiany w zastanym środowisku firmy. 

Monika Zawada-Miska, menadżer LJW z Suchej Beskidzkiej: 
„Zatrudniając kilka osób, budując od podstaw środowisko pracy, kierownictwo musi ustalić 
zasady i granice obowiązujące w firmie. Karta Postępu ES pozwoliła nam znaleźć obszary 
zarządzania firmą, w których partycypować mogą wszyscy współpracownicy. Partycypacja 
jest cenna dla firmy, pod warunkiem, że jest konstruktywna. Proces partycypacji musi być do-
stosowany do etapu rozwoju firmy i jej współpracowników. Karta Postępu może pomóc firmie 
społecznej w wypracowaniu dróg komunikacji z pracownikami, członkami organizacji, przy 
której istnieje przedsiębiorstwo społeczne i z klientami. Firma może zyskać przewagę na rynku 
włączając pracowników, partnerów i kontrahentów w różne obszary rozwoju firmy”.

Jak już wspomniano, różna może być motywacja kadry przedsiębiorstwa społecznego do pro-
wadzenia monitoringu. Różne też mogą być jego efekty, w zależności od bieżącej sytuacji fir-
my i aktualnych potrzeb. Dobrze zaprogramowany, a następnie regularnie i rzetelnie prowadzony 
monitoring dostarczy przedsiębiorstwu społecznemu szczegółowych danych do sporządzenia:

-  biznesplanu, jeżeli firma jest w dobrej sytuacji i chce się rozwijać (np. potrzebuje kredytu in-
westycyjnego, by wprowadzić do sprzedaży nowy produkt lub usługę) – monitoring dostarczy 
informacji na temat dotychczasowej działalności firmy, w tym zwłaszcza szczegółowych da-
nych dotyczących jej przychodów i kosztów; będą one podstawą przekonania potencjalnego 
kredytodawcy o wiarygodności finansowej przedsięwzięcia;
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-  planu naprawczego, jeżeli firma przeżywa kryzys związany z nieskutecznym zarządzaniem, 
niewystarczającą sprzedażą itp. – monitoring pomoże znaleźć przyczyny owego kryzysu, co 
stanowi pierwszy krok do zaplanowania działań naprawczych; jeżeli mamy do czynienia z nie-
efektywnym zarządzaniem (co objawia się np. powtarzającymi się konfliktami z pracownikami), 
kluczowy będzie prawdopodobnie „miękki” monitoring z udziałem konsultanta zewnętrznego 
(np. rozmowy z pracownikami w celu zbadania problemu); jeżeli zaś głównym problemem 
jest zła kondycja finansowa firmy, konieczne będzie zebranie dokładnych danych o przycho-
dach i kosztach generowanych przez poszczególne produkty (monitoring wskaźników finanso-
wych); plan naprawczy jest podstawowym narzędziem wychodzenia firmy z kryzysu, ponieważ 
zmusza kadrę przedsiębiorstwa do systematycznego wdrażania nowych rozwiązań i analizo-
wania ich efektów. 

W ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” powołano kilkuosobowy 
zespół przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, odpowiedzialny za dostarczenie profesjonal-
nego doradztwa rozwijającym się firmom i ich macierzystym organizacjom, który dla potrzeb 
projektu został nazwany Ośrodkiem Wsparcia Lokalnych Jednostek Wdrożeniowych (OWLJW). 
Rolą Ośrodka było wsparcie 5 organizacji pozarządowych w procesie rozwijania profesjonaliza-
cji i skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej firm społecznych oraz przygotowania 
do pełnienia funkcji pracodawcy.
Ośrodek (OWLJW) został powołany w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez kadrę 
firm społecznych. Wynikało ono z trudności, jakie pojawiły się w związku z brakiem koordynacji 
doradztwa dostarczanego przez partnerów projektu – komunikacją pomiędzy partnerami, ter-
minowością i adekwatnością oraz dostosowaniem go do indywidualnego rytmu rozwoju firm. 
Poza tym zaplanowane doradztwo ze strony partnerów projektu okazało się niewystarczające 
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dla organizacji tworzących firmy społeczne. Ośrodek Wsparcia Lokalnych Jednostek Wdroże-
niowych zajął się wobec tego badaniem potrzeb doradczo-szkoleniowych i poszukiwaniem 
odpowiednich, profesjonalnych doradców zewnętrznych, pełniąc rolę punktu kontaktowego 
pomiędzy doradcami, ekspertami zatrudnianymi w ramach Projektu przez partnerów wspiera-
jących oraz przez sam Ośrodek, co sprzyjało lepszej wymianie opinii i adekwatnemu doborowi 
instrumentów wsparcia.

Kadra OWLJW w konsultacji z organizacjami pozarządowymi tworzącymi firmy społeczne oraz z part-
nerami projektu określiła szeroki zakres doradztwa (zob. poniżej), który został oddany do dyspozycji 
Lokalnym Jednostkom Wdrożeniowym Projektu. Wyróżniono 8 kategorii doradztwa. Ponadto do-
radztwo Ośrodka można podzielić na 3 kategorie ze względu na jego celowość i adresatów:
1. spotkania doradcze adresowane do wszystkich LJW;
 a.  spotkania organizowane przez OWLJW (m.in. prawo pracy, prawna ochrona produktów, 

rozwój 5 LJW w kontekście ekonomii społecznej);
 b. szkolenia zewnętrzne (prezentacje i warsztaty dla wszystkich LJW);
2. doradztwo indywidualne;
 a. wizyty OWLJW w LJW;
 b.  wizyty eksperckie w LJW (przy udziale ekspertów zewnętrznych lub zatrudnianych przez 

partnerów Projektu); 
 c. spotkania doradcze dla LJW w Krakowie;
3.  spotkania służące usprawnieniu działania Projektu (planowanie, komunikacja pomiędzy 

partnerami).

ZAKRES DORADZTWA
1. Doradztwo organizacyjne:
 -  opracowanie strategii działania organizacji;
 -  diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych;
 -  opracowywanie dokumentacji organizacyjnej;
 -  opracowanie instrukcji obiegu dokumentów;
 -  zarządzanie projektami;
 -  zarządzanie przez projekty;
 -  praca z biznesplanem.

2. Doradztwo personalne (doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi):
 -  zarządzanie czasem i organizacja pracy;
 -   projektowanie i wdrażanie systemów płacowych; 
 -  projektowanie i wdrażanie systemów rekrutacji; 
 -  projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych;
 -  systemy motywacyjne; 
 -  ocena potrzeb szkoleniowych LJW; 
 -  praca z pracownikami LJW poprzez PRI (Plan Rozwoju Indywidualnego); 
 -  pomoc w organizacji staży dla osób z LJW w firmach otwartego rynku pracy;
 -  staże dla BO. 

3. Doradztwo finansowe:
 -  analiza efektywności finansowej;
 -  analiza sprawozdań finansowych;
 -  kadry;
 -  sztuka zawierania kontraktów;
 -  negocjacje finansowe, 
 -  kosztorysowanie oferty.

4. Doradztwo branżowe (turystyka):
 -  kompendium turystyki dziedzictwa – „Greenways”, „Ekomuzeum”, „Produkt Lokalny”; 
 -  inwentaryzacja walorów i oferty regionu – doradztwo (metodologia, wskazówki, w efekcie 

powstanie katalogu produktów i usług lokalnych) i nadzór; 

 -  gromadzenie informacji o wydarzeniach w regionie każdej LJW;
 -  organizacja wyjazdu na targi (kalendarz imprez targowych, metraż stanowisk, aranżacja); 
 -  otoczenie formalno-prawne działania na rynku firmy w branży turystycznej; 
 -  opiniowanie ofert turystycznych tworzonych przez firmę – eksperci, study tour osób działa-

jących w branży turystycznej lub potencjalnych odbiorców oferty; 
 -  pomoc w budowaniu stałej współpracy z bazą noclegową i gastronomiczną (konstru-

owanie umów dwustronnych); 
 -  budowanie współpracy z partnerami szlaku (ekomuzeum); 
 -  bieżące doradztwo dla LJW – w przygotowywaniu i ocenie ofert, dystrybucji produktu, 

konsultacjach biznesplanu, konsultacjach przy tworzeniu planów marketingowych, bieżą-
cym planowaniu, ocenie osiągnięć gospodarczych;

 -  doradztwo w zakresie badania satysfakcji klienta (reklamacje); 
 -  doradztwo w zakresie budowania wspólnej oferty 5 LJW dotyczącej turystyki dziedzictwa;
 -  program spotkań kadry wszystkich LJW w miejscach działalności przedsiębiorstw społecz-

nych – wypracowanie zasad współpracy biznesowej, wspólnych strategii promocji, sprze-
daży, opracowanie wspólnego katalogu ofert, wspólnej ekspozycji targowej;

 -  wyjazdy studyjne, warsztaty praktyczne na miejscu (żeby sprzedawać ofertę innego przed-
siębiorstwa społecznego, trzeba znać specyfikę obszaru, na którym działa), przy okazji 
przetestowanie opracowanych ofert w praktyce i zmotywowanie do pracy;

 -  dostarczanie przykładów i dobrych praktyk z zakresu działalności na rynku turystycznym 
– najważniejsi partnerzy, małe biura turystyczne odnoszące sukces na rynku.

5. Doradztwo z zakresu gospodarki społecznej (roli NGO w gospodarce społecznej):
 -  budowanie relacji firm społecznych z firmami komercyjnymi;
 -  zapewnienie współpracy z innymi projektami z gospodarki społecznej;
 -  wizyty studyjne i praktyczne szkolenia w firmach społecznych w Polsce i UE;
 -  budowanie strategii włączania osób prywatnych, instytucji, NGO, podmiotów z otoczenia 

biznesu w działania dotyczące rozwoju regionu w działania społeczne.

6. Doradztwo z zakresu zrównoważonego rozwoju:
 -  partnerstwo lokalne – tworzenie Grup Partnerskich, tworzenie grup producentów, budo-

wanie struktur publiczno-prywatnych itd.;
 -  wykorzystanie wizerunku regionu do budowania marki firmy oraz kształtowanie wizerunku 

regionów poprzez specyficzne produkty i usługi lokalne.

7. Usługi informacyjno-doradcze:
 -  informacje o targach, wystawach, misjach i innych wydarzeniach handlowych; 
 -  pomoc w opracowywaniu i dystrybucji ofert kooperacyjnych LJW;
 -  pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych (ewentualnie inwestorów) polskich i za-

granicznych dla LJW; 
 -  branżowe informacje bieżące w formie biuletynu elektronicznego i na stronie internetowej 

– newsy w branży turystycznej, o instytucjach turystycznych, nagrodach w turystyce, sukce-
sach firm społecznych itd. (np. darmowy „Biuletyn turystyczny TUR-INFO” subskrybowany 
przez LJW);

 -  opracowanie informacji dotyczącej źródeł finansowania z funduszy unijnych.

8. Usługi promocyjne i Public Relations:
 -  analiza rynku mediów elektronicznych; 
 -  opracowanie projektów ramowych kampanii reklamowych;
 -  tworzenie innowacyjnych firm marketingowych, np. marketing wirusowy, gry komputero-

we, użytkowe gadżety;
 -  promocja LJW na stronie internetowej (przygotowanie stron WWW); 
 -  prezentacje multimedialne (przygotowanie);
 -  dodatek do miesięcznika (wkładka w „Miesiąc w Krakowie” – przygotowanie, wydanie);
 -  przewodniki (przygotowanie, wydanie);
 -  promocja w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych; 
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 -  zasady przygotowania profesjonalnej prezentacji (prezentacja podczas spotkań, konfe-
rencji);

 -  tworzenie strategii komunikacji firmy (polityka komunikacji, rozgłos dobrego imienia firmy);
 -  zapobieganie sytuacjom kryzysowym;
 -  budowanie wizerunku LJW.

Dla firm utworzonych w ramach Projektu bardzo ważne było doradztwo dotyczące budowania 
pozycji firmy na rynku, m.in. poszukiwania sposobów docierania do klienta, negocjowania i zawie-
rania kontraktów, kosztorysowania ofert i zarządzania finansami. Firmy społeczne stopniowo zyski-
wały wiedzę o rynku, finansach i marketingu, niezbędną do przygotowania biznesplanu po 1,5 roku 
funkcjonowania. Biznesplan jest dla firm zarówno narzędziem przydatnym w bieżącym zarządzaniu 
firmą, jak również dokumentem, który stanowi przepustkę do zdobywania kredytów, dotacji. Wszyst-
kie firmy za istotne uznały doradztwo z zakresu Prawa Pracy. W procesie doradztwa ważnym był 
również proces budowania tożsamości firmy społecznej. Organizacje pozarządowe prowadząc 
działalność gospodarczą, budowały relacje z pracownikami, klientami i partnerami wspierającymi 
(np. Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędami Gmin), kształtując tym samym własną kulturę orga-
nizacyjną typową dla firmy społecznej. Pomocna była przy tym Karta Postępu (zob. rozdz. V.5.), 
wymiana doświadczeń zarówno pomiędzy 5 firmami społecznymi uczestniczącymi w Projekcie, 
jak i z dojrzałymi firmami społecznymi z Włoch, Niemiec i Francji (wizyty studyjne). 

Dzięki współpracy w ramach tworzącego się Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej 
(planowany czas podpisania Paktu – początek 2008 r.) przedstawiciele firm społecznych uczestni-
czyli m.in. w szkoleniu dla menadżerów społecznych (sierpień 2006) w ramach projektu „Akademia 
Przedsiębiorczości”, koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

Małopolski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej ma na celu wsparcie i rozwój ekonomii 
społecznej w regionie Małopolski. Sygnatariusze Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Spo-
łecznej w trosce o rozwój przedsiębiorczości społecznej i budowania sektora ekonomii społecz-
nej w regionie Małopolski deklarują chęć współpracy w ramach poniższych obszarów:
-  promocja i upowszechnianie informacji;
-  wspólne przedsięwzięcia z zakresu gospodarki społecznej;
-  inicjatywy na rzecz regulacji prawnych;
-  mechanizmy finansowania podmiotów ekonomii społecznej;
-  badania, analizy i ekspertyzy;
-  edukacja i poradnictwo dla podmiotów ekonomii społecznej;
-  rozwój lokalny;
-  networking.

Pakt jest otwarty dla wszystkich organizacji, instytucji, firm i inicjatyw, które wyrażają chęć, aby wspól-
nie z innymi podmiotami działać na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce, i są do tego gotowe 1.

Dobrą platformą wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń jest także Krajowa Sieć Grup 
Partnerskich (zob. rozdz. III), do której należą organizacje tworzące przedsiębiorstwa społecz-
ne w ramach Projektu, i która stanowi trwałą strukturę współpracy.
Dzięki PIW EQUAL powstało w Polsce wiele ośrodków doradztwa na rzecz podmiotów ekonomii spo-
łecznej. Również środki Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” będą mogły być wykorzystane 
dla wzmocnienia działań w tej sferze gospodarki. Niezależnie od tego, ile z zakładanych w ramach 
projektów centrów przetrwa, szlaki zostały „przetarte”. Obecnie organizacje pozarządowe, chętne 
do zakładania przedsiębiorstw społecznych, mogą liczyć na pomoc tych, którzy takie przedsiębior-
stwa pomagali tworzyć i tych, którzy je prowadzą. Dużą zaletą jest kooperacja między istniejący-
mi i powstającymi firmami społecznymi – wymiana wiedzy, produktów, wspólna realizacja zleceń. 

1   Tekst dotyczący Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej z dnia 20 XI 2007 przygotowany został 
przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, po konsultacji z podmiotami zaintere-
sowanymi przystąpieniem do Paktu.

Przyszłość formuły firmy społecznej należy rozważać w odniesieniu do gospodarki globalnej. 
W globalizującym się świecie, w którym żyjemy i pracujemy, liczy się przede wszystkim gospo-
darka rynkowa. Nazywamy ją „globalną”, bo polega ona na rosnącej współzależności han-
dlu, inwestycji i zarządzania między przedsiębiorcami z całego świata. Relacje międzyludzkie 
są podsycane i pobudzane przez liberalizację rynku oraz techniki informacji, porozumiewania 
się i komunikacji, w szczególności przez te, które nam umożliwił Internet. Gospodarka global-
na nie zna granic. Oznacza to, że żyjąc dzisiaj w Polsce mamy szansę wykorzystać członko-
stwo w Unii Europejskiej do zwiększenia naszej konkurencyjności na rynku światowym oraz na 
zniwelowanie jej negatywnych skutków.

VII. Przyszłość firm społecznych
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Gospodarka globalna jest źródłem rozwoju ekonomicznego o rozmiarach i dynamice bez pre-
cedensu w historii ludzkości. Mamy dzisiaj więcej ludzi bogatych niż kiedykolwiek wcześniej, ale 
równocześnie powiększa się margines ludzi trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie. 
Państwo nie jest już w stanie zapewnić opieki społecznej dla tej rosnącej części swoich oby-
wateli. Nie jest to tylko problem naszego kraju. Państwo opiekuńcze nie ma już racji bytu w naj-
bogatszych krajach Unii Europejskiej i w USA. Przez lata pomaganie słabszym, chorym, starym, 
bezrobotnym stawało się coraz bardziej kosztowne dla państwa, aż wreszcie przekroczyło jego 
możliwości. Ludzie żyją zbyt długo, zbyt wcześnie przestają pracować, zbyt wielu jest bezro-
botnych i zbyt wielkie są minimalne oczekiwania dotyczące naszej stopy życiowej, by ci, którzy 
pracują, mogli na to zarobić, płacąc choćby najwyższe podatki.

Gospodarka społeczna jest próbą znalezienia formuły zastąpienia państwa opiekuńczego, 
będącej równocześnie odpowiedzią na niedoskonałości globalnej gospodarki rynkowej. Jako 
część gospodarki społecznej firmy społeczne są próbą wykorzystania mechanizmów rynko-
wych – siły napędowej gospodarki globalnej – do łagodzenia ich negatywnych skutków, które 
obserwujemy na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że gospodarka społeczna nie została wymyślona przez Komisję 
Europejską, ale zrodziła się w krajach, w których powstały problemy z powodu dynamicznego 
rozwoju gospodarki rynkowej. Trzeba pamiętać, że kapitalizm, wraz z gospodarką rynkową, zwy-
kle jest bezwzględny. Liczy się w nim przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Dlatego w każ-
dym wcieleniu gospodarki rynkowej jest i będzie miejsce dla gospodarki społecznej.

Gospodarkę społeczną i, co za tym idzie, firmy społeczne należy rozpatrywać przez pryzmat 
3 funkcji, pełnionych przez nie w warunkach nasilającej się globalnej gospodarki rynkowej. Firmy 
społeczne:
1.  dają możliwość rozwoju tym grupom społecznym, które są wykluczane, bądź pomijane, gdy 

gospodarka rynkowa rozwija się najbardziej dynamicznie;
2.  stanowią mechanizm (re)inwestowania środków wytworzonych przez gospodarkę rynko-

wą w rozwój społeczności lokalnych i zachowanie ich wartości kulturowych i przyrodniczych 
na obszarach charakteryzujących się wykluczeniem;

3.  przygotowują ludzi najmniej przystosowanych do życia w globalnej gospodarce do myśle-
nia i działania w kategoriach gospodarki rynkowej.

Przyszłość firm społecznych w Polsce wiąże się nie tylko z programami wsparcia ze strony Unii 
Europejskiej czy też z wprowadzeniem sprzyjających przepisów prawnych i finansowych. Są 
one ważne, ale kluczowe dla rozwoju firm społecznych oraz ich zdolności do rozwiązywania 
problemów rynku pracy w Polsce będą zmiany zachodzące w samych organizacjach poza-
rządowych w najbliższych latach. Od kilku lat następuje zmiana charakterystyki, miejsca i roli 
organizacji pozarządowych w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski. Częściowo jest to 
wynik wejścia Polski do Unii Europejskiej i nowych możliwości pozyskiwania funduszy oraz part-
nerów merytorycznych, które z kolei wiążą się z uwzględnianiem priorytetów rozwoju całej Unii 
Europejskiej. Znacznie ważniejsze jednak dla przyszłości organizacji pozarządowych będzie 
ich skuteczność w dostosowywaniu się do realizowania swojej misji w warunkach gospodarki 
globalnej.

„Nowe” organizacje pozarządowe, które próbują dostosować swoje działanie do warunków 
globalnej gospodarki rynkowej, można skontrastować ze „starymi”, które próbują się uodpor-
nić i odizolować od wpływów gospodarki rynkowej. „Stare” organizacje pozarządowe są za-
korzenione w mechanizmach państwa opiekuńczego, którego niewydolność musi być uzu-
pełniana wolontariatem i filantropią ze strony obywateli oraz sektora prywatnego. Zewnętrzne 
dotacje i środki pomocowe, w tym te z Unii Europejskiej, w dużej mierze jedynie utrwalają system, 
który jest coraz mniej wydolny w warunkach globalnej gospodarki. W obliczu coraz bardziej 
ograniczonych środków publicznych konkurencja między organizacjami pozarządowymi pro-
wadzi do faworyzowania tych, które najniższym kosztem są w stanie realizować zadania pań-
stwa opiekuńczego, czyli z reguły dużych organizacji o zasięgu ogólnokrajowym.

„Nowe” organizacje pozarządowe to te, które próbują działać w warunkach rynkowych, od-
grywając coraz bardziej świadomie swoją rolę rynkotwórczą. Organizacje te kształtują rozwój 
mechanizmów rynkowych poprzez co najmniej 5 rodzajów działań:
-  organizowanie kampanii, mających na celu zwrócenie uwagi na obiecujące rozwiązania na 

rynku pracy propagowane przez przedsiębiorców oraz na praktyki zagrażające jego zrówno-
ważonemu rozwojowi;

-  monitorowanie zmian i trendów na rynku pracy, gromadzenie wiedzy o przyczynach zacho-
dzących zmian oraz prognozowanie dalszych zmian;;

-  wspomaganie firm w uwzględnianiu w ich działalności gospodarczej społecznych uwarunko-
wań, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowych i międzynarodowych rynkach;

-  inspirowanie i wspomaganie nowych przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do rozwią-
zywania problemów społecznych (w tym m.in. przez wdrażanie formuły firm społecznych); 

-  proponowanie nowych rozwiązań regulacji prawnych, które łagodziłyby negatywne skutki go-
spodarki rynkowej.

Dla „starych” organizacji pozarządowych firmy społeczne będą zawsze na marginesie, ale dla 
„nowych” firmy społeczne stanowią podstawowy element funkcjonowania. Proces ustanawia-
nia firmy społecznej opisany w niniejszym poradniku może służyć przekształceniu organizacji 
pozarządowej z funkcjonującej wg „starej” formuły w „nową”, opartą na nowych założeniach.
Kluczowe różnice pomiędzy „starymi” a „nowymi” organizacjami pozarządowymi są przedsta-
wione w tabeli poniżej. 

Zmieniająca się charakterystyka.i.rola organizacji pozarządowych

STARE NOWE UWAGI

Umiejscowienie Poza systemem Część systemu „Stare” organizacje pozarządowe krytykowały system 
identyfikowania i rozwiązywania problemów społecz-
nych. „Nowe” organizacje pozarządowe stały się czę-
ścią tego systemu.

Nastawienie Problemy Rozwiązania „Stare” organizacje pozarządowe zajmowały się głów-
nie zwracaniem uwagi na problemy społeczne. „Nowe” 
organizacje pozarządowe proponują i wdrażają roz-
wiązania problemów społecznych.

Struktury Instytucje Sieci „Stare” organizacje pozarządowe zaczynały jako małe 
organizacje, rozwijając się jako instytucje do coraz 
większych rozmiarów, co dawało większe możliwości 
do działania. „Nowe” organizacje pozarządowe inwe-
stują w rozwój struktur sieciowych i współpracy z innymi. 
Pozyskują ludzi do raczej idei niż do przynależności or-
ganizacyjnej.

Finansowanie Sumienie Inwestowanie „Stare” organizacje pozarządowe finansują swoje dzia-
łania poprzez poruszenie sumienia darczyńców. „Nowe” 
organizacje pozarządowe pozyskują środki i partnerów 
do inwestowania w rozwiązywanie problemów społecz-
nych.

Światopogląd Jednowymiarowy Trójwymiarowy „Stare” organizacje pozarządowe skupiają się na jed-
nym temacie czy problemie, robiąc głośne kampanie 
medialne wokół niego. „Nowe” organizacje pozarzą-
dowe podejmują działania kompleksowe, szukając 
rozwiązań zintegrowanych.

Rozliczanie Ad hoc Strategiczne „Stare” organizacje pozarządowe rozliczają swoją dzia-
łalność w odniesieniu do wymogów obowiązującego 
prawa. „Nowe” organizacje pozarządowe rozliczają 
swoje działania przez praktykowanie transparentności 
swoich działanń i proaktywną komunikację skierowaną 
do swoich interesariuszy.

Powiązanie nowych organizacji pozarządowych z rozwojem firm społecznych i rosnącej roli go-
spodarki społecznej wynika z 3 trendów, które będą się nasilać w najbliższych latach. Są to: 
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1. Rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu wśród firmy komercyjnych.
Coraz więcej firm, zarówno ponadnarodowych korporacji, jak i mniejszych firm, działających na 
rynkach krajowych czy lokalnych, uwzględnia czynniki i cele społeczne w prowadzeniu swojej 
działalności gospodarczej. Firmy te są przekonane, że inwestowanie w rozwiązywanie proble-
mów rynku pracy (takich jak np. wykluczenie społeczne młodzieży na terenach wiejskich, brak 
miejsc pracy dla niepełnosprawnych czy też bezrobocie wśród osób starszych) leży w ich bez-
pośrednim interesie. Nie traktują tych kwestii jako filantropii czy też dobroczynności, ale jako 
podstawową część funkcjonowania firmy, która musi być konkurencyjna na rynku. Najnowsze 
informacje o trendach w społecznie odpowiedzialnym biznesie można znaleźć na stronach 
Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu – http//www.iblf.org.

2. Pojawienie się przedsiębiorców społecznych.
Są to osoby innowacyjne i przedsiębiorcze, kierujące się chęcią rozwiązywania problemów spo-
łecznych poprzez zastosowanie metod i instrumentów rynkowych. Przedsiębiorców społecznych 
można spotkać w firmach, organizacjach pozarządowych czy też w instytucjach publicznych. 
Najnowsze informacje o trendach w przedsiębiorczości społecznej można znaleźć na stronach 
Światowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka” – http//www.ashoka.org oraz 
na stronach przedsiębiorców społecznych Fundacji Skolla – http//www.socialedge.org. 

3. Rozwój firm społecznych.
Są to przedsiębiorstwa powołane w celu wykorzystania gospodarki rynkowej do rozwiązywa-
nia problemów społecznych, najczęściej angażujące osoby dotknięte danym problem. Dają 
im możliwość samodzielnego rozwiązania problemów, z którymi się borykają. Więcej informacji 
o najnowszych trendach w ekonomii społecznej i firmach społecznych można uzyskać na stro-
nach http//www.ekonomiaspoleczna.pl.

„Nowe” organizacje pozarządowe będą coraz bardziej aktywne na wszystkich 3 polach wymie-
nionych powyżej, czyli będą one:
- współpracować z firmami praktykującymi odpowiedzialność społeczną na zasadzie partner-
stwa (w przeciwieństwie do beneficjenta czy zleceniobiorcy);
- wspierać i angażować przedsiębiorców społecznych w swoje działania;
- wspomagać rozwój firm społecznych, w tym własnych.

Mając na uwadze wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi, które chcą rozwijać 
się w „nowym” kierunku, warto powrócić do umiejscowienia wsparcia dla rozwoju firm społecz-
nych w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2007-13. Wydaje się, że będzie sporo 
możliwości dla organizacji pozarządowych, decydujących się na powołanie i rozwijanie firm 
społecznych. Pomimo faktu, że główny program finansujący rozwój gospodarki społecznej w la-
tach 2000-06, czyli Inicjatywa Wspólnotowa Equal, nie będzie kontynuowany w nowym okresie, 
Komisja Europejska nadal przywiązuje dużą wagę do wspierania podmiotów gospodarki spo-
łecznej, w tym firm społecznych, chociaż nie podaje sprecyzowanej definicji firmy społecznej.

W nowym okresie programowym Komisja Europejska nie uwzględnia firm społecznych wprost, 
zaliczając je do gospodarki społecznej, w której podmioty charakteryzują się tym, że:
- ich głównym celem nie jest generowanie zysku;
- są zarządzane zazwyczaj przy współudziale beneficjentów;
- są nowatorskie i elastyczne w działaniu;
- podkreślają i wykorzystują wolontariat w swoim działaniu.
Komisja Europejska już od dawna deklaruje, że gospodarka społeczna jest ważnym mechani-
zmem do zwiększania zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy1. Obecnie, priorytety zwią-
zane z rozwojem gospodarki społecznej oraz finansowanie z nimi związane zostały przeniesione 
na szczebel poszczególnych państw członkowskich. Europejski Fundusz Społeczny będzie naj-

1   Najbardziej istotnym dokumentem w tym zakresie była biała księga pt. Rozwój, konkurencja, zatrudnienie: 
wyzwania i kierunki działania na XXI wiek, którą zaprezentowano Komisji Delorsa w 1993 r.

ważniejszym instrumentem finansowym dla rozwoju gospodarki społecznej w najbliższym czasie. 
Szczegółowe programy wsparcia są zawarte w krajowych programach operacyjnych. W Polsce 
jest to Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. (http//www.efs.gov.pl), który będzie wdrażany za-
równo na szczeblu krajowym, jak i na poziomie 16 województw przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Szereg innych programów Komisji Europejskiej odwołuje się do priorytetów gospodarki społecz-
nej i daje możliwość pozyskania dofinansowania organizacjom pozarządowym na inicjatywy 
wykorzystujące rozwój firm społecznych. Warto się z nimi zapoznać. Są to m.in.:
- PROGRESS – Community programme for employment and social solidarity: http://ec.europa.
eu/employment_social/progress
- CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme: http://ec.europa.eu/cip;
- 7th Research Framework: http://cordis.europa.eu/fp7;
- LLP – Life Long Learning Programme: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp;
- LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life;
- CULTURE: http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007.
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Notatki

Notatki



„Biblioteka Partnerstwa”
Publikacje wydane w ramach Biblioteki Partnerstwa prezentują.
doświadczenia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz jej partnerów

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest niezależną i samorządną organizacją, zarejestrowaną 
w roku 1997, która wspiera zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym w Polsce poprzez:
budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i ad-
ministracją rządową, dostarczanie wzorców i doradztwo w podejmowaniu praktycznych działań 
realizowanych na szczeblu lokalnym, łączenie działań lokalnych w bardziej trwałe i efektywne 
przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest częścią międzynarodowego Stowarzyszenia Environ-
mental Partnership for Sustainable Development, działającego na rzecz zrównoważonego roz-
woju w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Projekt „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” jest kontynuacją długoletnich działań 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i jej partnerów, które doprowadziły do powstania dwóch 
międzynarodowych szlaków Greenways: Bursztynowego Szlaku oraz szlaku „Zielony Rower”. Ce-
lem projektu było stworzenie w Polsce południowej pięciu nowatorskich przedsiębiorstw społecz-
nych funkcjonujących w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe, oferujących produkty 
i usługi turystyczne na szlakach Greenways. Przedsiębiorstwa społeczne to firmy, które działają 
z zyskiem lecz nie tylko dla zysku – przynoszą dochody ze sprzedaży, które przeznaczane są na 
cele społeczne, a jednocześnie dają pracę ludziom w regionie, powstrzymując ich tym samym 
od ucieczki do dużych miast lub za granicę. 

Partnerzy projektu: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (administrator), Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia”, Fundacja Bieszczadz-
ka Partnerstwo dla Środowiska, Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowa-
rzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”, Pracownia Psychologiczna - Elżbieta 
Sołtys, Stowarzyszenie Autokreacja, Amistad Sp. z o.o., Informator Sp. z o.o., ISO-TECH Sp. z o.o. 

Projekt został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Treści zawarte w poradniku mogą nie odzwierciedlać 

poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego.


