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Wstęp 
Pod koniec roku 2022 w bazie Przedsiębiorstw Społecznych (PS) Departamentu Ekonomii Społecznej 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajdowało się 339 PS. Główne pytanie badawcze 

w niniejszym raporcie związane jest z tym jakie jest prawdopodobieństwo kontynuacji działalności PS 

po zakończeniu otrzymywania dofinansowania. Jaka część z nich prowadzi dalej działalność 

gospodarczą ze statusem PS po okresie trwałości wynoszącym maksymalnie 18 miesięcy? 

Celem PS powinna być aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponieważ jest 

to zadanie niezwykle trudne, ze względu na licznie występujące trudności z jakimi borykają się osoby 

aktywizowane. PS mogą liczyć na wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES). Na podkarpaciu są trzy akredytowane OWES: 

• Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (ROWES);  

• Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES) prowadzony przez Podkarpacką 
Agencję Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. (Lider) w partnerstwie z Tarnobrzeską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A., oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego.  

• Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzony przez 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider) w partnerstwie z Podkarpacką Akademią 
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. 

Funkcjonują one w ramach podziału na subregiony (zob. rys 1). Jest to podział na poziomie 

powiatowym na: 

• subregion I: miasto Rzeszów oraz powiaty: kolbuszowski, niżański, rzeszowski, stalowowolski; 

• subregion II: miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, 
tarnobrzeski, strzyżowski, 

• subregion III: miasto Krosno oraz powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, 
sanocki, 

• subregion IV: miasto Przemyśl oraz powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, 
przemyski, przeworski. 

ROWES działa w subregionie I oraz II; POWES działa w subregionie III; a PROWES działa w subregionie 

IV.  

Wykres poniżej przedstawia przestrzenny podział terytorialny OWES na podkarpaciu (prawy) oraz ilość 

PS jaka powstała przy udziale poszczególnych OWES (lewy). Najwięcej PS znajdowało się na obszarze 

administracyjnym ROWES (180 PS, czyli 55% - subregion I i II); następnie PROWES (101 PS, czyli 30% - 

subregion IV) i POWES (49 PS, czyli 15% - subregion III). 

Rola OWES w sferze kształtowania ekonomii społecznej i działania PS jest niezwykle ważna. OWES 

posiadają liczne narzędzia, które mogą realnie przyczynić się do poprawy jakości życia osób 

zagrożonych wykluczeniem. Są to na przykład działania animacyjne, inkubacja przedsiębiorstw, oferta 

różnego rodzaju dotacji (w tym tzw. mikro grantów do 5 tys. zł)1, wsparcie pomostowe i wsparcie 

reintegracyjne. 

 
1 Aktualnie nie dotyczy to ROWES. 
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Rysunek 1 Ilość przedsiębiorstw, za które odpowiada OWES (wykres lewy) oraz administracyjny obszar terytorialny OWES 
(wykres prawy), 2022 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Niniejsze opracowanie składa się z kilku części. Pierwsza ukazuje PS w ujęciu branżowym, pozwala 

to na ukazanie struktury PS na podkarpaciu w wymiarze całościowym. Następnie PS z poszczególnych 

branż analizowane są w wymiarze przestrzennym. Dodatkowo badanie pogłębione jest o analizę form 

prawnych jaką przedsiębiorstwa wybierają w poszczególnych branżach z uwzględnieniem ich 

przestrzennego rozmieszczenia. Ostatnia część analizy obejmuje badanie przetrwania PS po okresie 

trwałości wynoszącym 18 miesięcy. Pozwala to na obserwację w przybliżony sposób efektywności 

systemu wsparcia PS i motywacji samych PS do podjęcia niezwykle trudnych działań, jakimi są pomoc 

i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Przedsiębiorstwa Społeczne w ujęciu branżowym 
Analizę rozpoczęto od przeanalizowania PS pod kątem występowania poszczególnych branż. Wykres 

jest próbą krótkiego podsumowania tej części analizy. Najwięcej PS na podkarpaciu pochodziło z branży 

edukacja i kultura (18,6%) oraz usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej (17,7%). Kolejną 

dużą grupę stanowiły przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (16,5%) oraz z branży budowlanej 

(10,3%). 

Przedsiębiorstwa z branż innych niż wymienione uprzednio stanowiły łącznie niewiele ponad 
1

3
 wszystkich PS na podkarpaciu. Przedsiębiorstwa z branży handel i pozostałe usługi stanowiły 

9% wszystkich PS natomiast z branży pozostała produkcja i przemysł nieco mniej niż 5% wszystkich PS.
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Rysunek 2 Przedsiębiorstwa społeczne w ujęciu branżowym, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne.
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Branże PS w ujęciu przestrzennym z uwzględnieniem formy prawnej 
W kolejnym kroku przeanalizowano występowanie PS w ujęciu przestrzennym. Wykorzystano do tego 

dane przestrzenne z Państwowego Rejestru Granic (PRG) z uwzględnieniem podziału 

administracyjnego zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2021 r., 

poz. 1373). Dane z PRG zderzono z bazą PS z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Rysunek 3Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży edukacja i kultura, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej PS z branży edukacja i kultura znajduje się w powiecie m. Rzeszów (12,7% wszystkich PS z tej 

branży). Niewiele mniej, bo 11,1% znajduje się w powiecie rzeszowskim, a następnie w powiecie 

jasielskim 11,1%. W pozostałych powiatach województwa PS z tej branży nie występowały licznie – 

było to jedno, czasem dwa PS. W powiatach: przeworski, kolbuszowski, m. Krosno, brzozowski, 

lubaczowski i leski PS z branży edukacja i kultura nie występowały wcale. 

Analiza form prawnych PS z branży edukacja i kultura wykazała, że najczęściej wybieraną formą była 

fundacja (50,8% wszystkich PS z tej branży). Następnie PS wybierały formę spółdzielni socjalnej (19,0%) 

i spółkę non profit (sp. z o.o.) – 15,9%. Formę stowarzyszenia wybierało najmniej z nich – 14,3% 

wszystkich PS, które poddano analizie. 

Jakie PS działają w branży edukacji i kultury? Są to np. przedszkola i żłobki albo spółdzielnie prowadzące 

warsztaty w zakresie sztuki i rękodzieła – przyjmują one najczęściej formę spółdzielni socjalnej. Wśród 

PS z branży edukacja i kultura są również stowarzyszenia – takie jak Stowarzyszenie Rodziców 

i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, które podejmuje działania w zakresie 

tworzenia warunków do fizycznego i osobistego rozwoju osób z niepełnosprawnością, tak by umożliwić 

im uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. 
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Rysunek 4Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Branża: usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej stanowiła w 2022 r. jedną z największych 

pod względem ilości branż w woj. podkarpackim – było to 60 PS. Należy jednak zaznaczyć, że większość 

z PS z tej branży znajduje się w powiecie m. Rzeszów (35% ze wszystkich PS z ww. branży). Relatywnie 

dużo PS z branży usług dla firm, organizacji i administracji publicznej znajduje się również w powiecie 

rzeszowskim (10% wszystkich PS z tej branży) i łańcuckim (10% PS z tej branży).  PS z branży usług dla 

firm, organizacji i administracji publicznej znajdują się również w powiatach: dębickim, kolbuszowskim, 

jarosławskim, mieleckim, tarnobrzeskim, sanockim, jasielskim, i w m. Krosno – ale nie występowały 

one licznie (nie przekraczały one liczby 5 na każdy w wymienionych powiatów). W powiatach: 

strzyżowskim, m. Tarnobrzeg, m. Przemyśl, bieszczadzkim, ropczycko-sędziszowskim, stalowowolskim, 

niżańskim i krośnieńskim występowało po jednym PS z tej branży. Powiaty przeworski, leżajski, 

brzozowski, przemyski, lubaczowski i leski nie posiadały ich wcale. 

PS z branży usług dla firm, organizacji i administracji publicznej na podkarpaciu w 2022 r. najczęściej 

posiadały formę prawną spółki non profit (sp. z o. o.) – 45% wszystkich analizowanych PS z tej branży. 

Następnie były to fundacje – 30% wszystkich PS z ww. branży i spółdzielnie socjalne – 20% z branży. 

Wśród analizowanych przedsiębiorstw z branży usług dla firm, organizacji i administracji publicznej 

były również stowarzyszenia, ale nie występowały licznie – stanowiły one 5% wszystkich analizowanych 

przedsiębiorstw z tej branży. 

Czym zajmowały się PS z branży usług dla firm, organizacji i administracji publicznej na podkarpaciu? 

Były to na przykład usługi związane z przewozem osób z niepełnosprawnością ruchową albo 

sprzątaniem pomieszczeń, drukowaniem różnego rodzaju gazet albo ulotek itp. 
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Rysunek 5 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży gastronomicznej, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu było 56 PS działających w branży gastronomicznej. Najwięcej z nich 

znajdowało się w powiecie leżajskim (12,5% wszystkich PS z tej branży). Następnie PS z branży 

gastronomicznej zlokalizowane były licznie w powiecie przeworskim i w m. Przemyśl (po 8,9%) 

i w powiecie kolbuszowskim (7,1% wszystkich PS z tej branży). 

Należy zaznaczyć, że choć w pozostałych powiatach woj. podkarpackiego PS nie występowały licznie 

(było to z reguły 2 do 3 PS) ich przestrzenna dystrybucja charakteryzuje się stosunkowo równomiernym 

pokryciem. Oznacza to, że prawie wszystkie powiaty w woj. posiadają przynajmniej jedno PS z branży 

gastronomicznej. Do wyjątków należy jedynie m. Tarnobrzeg, powiat bieszczadzki i powiat leski, które 

nie posiadają PS z branży gastronomicznej. 

Jeżeli chodzi o formę prawną, PS z branży gastronomicznej najczęściej wybierały spółdzielnię socjalną 

– 44,6% ze wszystkich PS z branży gastronomicznej posiadało tą formę prawną. Następnie PS z branży 

gastronomicznej posiadały formę spółki non profit (sp. z o. o.) – było to 28,6% wszystkich PS z branży; 

formę prawną fundacji posiadało 17,9% ze wszystkich PS z branży gastronomicznej. Najmniej liczne 

były PS, które posiadały formę stowarzyszenia – w 2022 r. stanowiły one 8,9% wszystkich PS z branży 

gastronomicznej. 

Lwia cześć PS z branży gastronomicznej w woj. podkarpackim oprócz produkcji ciepłych posiłków albo 

wyrobów cukierniczych organizuje również różnego obsługę różnego rodzaju imprez 

okolicznościowych. Należy zaznaczyć, że wśród PS z branży gastronomicznej na podkarpaciu są takie, 

które świadczą usługi gastronomiczne dla zakładów opiekuńczo-leczniczych. 
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Rysunek 6 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży budownictwo, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

W 2022 r. w woj. podkarpackim działalność prowadziło 35 PS w branży budowlanej. Najwięcej z nich 

17,1% ze wszystkich PS z tej branży znajdowało się w powiecie strzyżowskim. Niewiele mniej, bo 14,3% 

zlokalizowanych było w powiecie rzeszowskim. W pozostałych powiatach województwa PS z branży 

budowlanej nie występowały licznie – z reguły było to od 1 do 3 przedsiębiorstw. Gdzie jeszcze oprócz 

wyżej wymienionych powiatów występowały PS z branży budownictwo? Były to powiaty: m. Rzeszów, 

m. Przemyśl, powiat ropczycko-sędziszowski, sanocki (po 8,6% PS w relacji do wszystkich z tej branży); 

powiaty: łańcucki, mielecki, jasielski i przemyski (po 5,7%) oraz powiaty: kolbuszowski, jarosławski, 

leżajski i leski (po 2,9% wszystkich PS z branży budowlanej). PS z branży budowlanej nie występowały 

w powiatach: przeworskim, bieszczadzkim, dębickim, tarnobrzeskim i w m. Tarnobrzeg, 

stalowowolskim, m. Krosno, powiecie niżańskim, krośnieńskim, brzozowskim i lubaczowskim. 

Jaką formę prawną posiadały PS z branży budowlanej w woj. podkarpackim w roku 2022? Najczęściej 

była to spółka non profit (sp. z o. o.) – 71,4% PS z branży budowlanej wybierało tą formę działalności. 

Cześć z nich posiadała formę fundacji (14,3%) a następnie spółdzielni socjalnej (11,4%). Na podkarpaciu 

było również jedno PS z branży budownictwa, które posiadało formę stowarzyszenia. 

Przedsiębiorstwa z branży budowlanej najczęściej oferowały usługi remontowo-budowlane (np. 

malowanie, szpachlowanie, tynkowanie i układanie płytek albo montaż instalacji wodno-

kanalizacyjnej).  
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Rysunek 7 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: dom i ogród, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu było 15 PS działających w sektorze: dom i ogród. Zlokalizowane były one 

jedynie w 8 powiatach. Najwięcej z nich (33,3%) znajdowało się w powiecie m. Rzeszów, następnie 

w powiecie sanockim (20,0%) i powiecie ropczycko-sędziszowskim (13,3%). W pozostałych z wyżej 

wymienionych powiatów znajdowało się po 1 PS z branży dom i ogród. 

Najczęściej wybieraną formą prawną PS z branży dom i ogród była spółdzielnia socjalna (40% z nich 

wybierało właśnie tą formę działalności), 33,3% z nich wybierały formę fundacji a 26,7% było spółkami 

non profit (sp. z o. o.). 

Jaką działalność prowadziły najczęściej podmioty z branży dom i ogród? Większość z nich zajmowała 

się utrzymaniem terenów zielonych. Część w ten sposób aktywizowała osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przedsiębiorstwa z branży dom i ogród bardzo często świadczyły usługi pielęgnacji 

ogrodów i/lub terenów zielonych lub łączyły drobne remonty z usługami odśnieżania lib/i usługami 

sprzątania.  

Wśród PS z branży dom i ogród znajdowało się również jedno, które zajmowało się opieką nad osobami 

starszymi i osobami z niepełnosprawnością. Fundacja łączyła powyższy cel ze świadczeniem drobnych 

usług remontowych i sprzątających. Biorąc pod uwagę, prowadzenie polityki wsparcia sektora 
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ekonomii społecznej w oparciu o strategię deinstytucjonalizacji działalność tego typu może być bardzo 

pożądana w przyszłości. 

 

Rysunek 8 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: handel i pozostałe usługi, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu w branży handel i pozostałe usługi działalność prowadziło 30 PS. 

Najwięcej z nich odpowiednio po 13,3% zlokalizowanych było w powiecie strzyżowskim, m. Rzeszów, 

oraz w powiecie m. Przemyśl. W powiatach sanockim i lubaczowskim znajdowało się po 10% PS 

z sektora handel i pozostałe usługi, natomiast w powiatach m. Tarnobrzeg, powiecie łańcuckim, 

tarnobrzeskim i stalowowolskim znajdowało się odpowiednio po 6,7% ze wszystkich PS działających 

w tym sektorze. W powiatach: przeworski, rzeszowski, jasielski i w powiecie przemyskim znajdowało 

się po 1 PS z sektora handel i pozostałe usługi. W powiatach: kolbuszowskim, bieszczadzkim, 

jarosławskim, leżajskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, m. Krosno, niżańskim, 

krośnieńskim, brzozowskim i leskim – nie było żadnych PS działających w sektorze handlu i pozostałych 

usługach. 

Większość PS działających w sektorze handlu i pozostałych usługach wybierała formę prawną spółki 

non profit (sp. z o. o.); w roku 2022 taką formę działalności wybrało 66,7% PS z tego sektora. Kolejną 

formą działalności była spółdzielnia socjalna – którą wybrało 13,3% PS z sektora handlu i pozostałych 

usług. Formę fundacji oraz stowarzyszenia wybrało odpowiednio po 10% z PS, które prowadziły 

działalność w wyżej wymienionej branży. 

Jaką działalność prowadziły PS z branży handel i pozostałe usługi w woj. podkarpackim? 

Przedsiębiorstwa z tej branży stanowiły najmniej homogeniczną grupę spośród wszystkich 
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analizowanych PS. Były to zarówno przedsiębiorstwa, które zajmowały się szyciem odzieży 

z materiałów ekologicznych jak i przedsiębiorstwo wykonujące wyroby jubilerskie albo spółka, która 

zajmuje się internetową sprzedażą smartwatchów i zegarków.  

Rysunek 9 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: motoryzacja, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu działalność prowadziło 9 PS z branży motoryzacyjnej. Większość z nich 

(33,3%) zlokalizowanych było w m. Rzeszów, 22,2% z nich znajdowało się w powiecie przemyskim 

a w powiatach m. Przemyśl, powiecie leżajskim, mieleckim i powiecie sanockim znajdowało się po 

1 przedsiębiorstwie. 78,8% z PS z branży motoryzacyjnej wybierała strukturę spółki non profit (sp. z o. 

o.); 11,1% wybrała formę fundacji i 11,1% formę spółdzielni socjalnej.  

Jaką działalność prowadziły PS z branży motoryzacyjnej? Głównie była to naprawa samochodów m.in. 

naprawy powypadkowe, naprawy skrzyni biegów i silników. Część z PS oferuje również usługi mycia 

i sprzątania pojazdów, a jedno specjalizuje się w malowaniu proszkowym. 
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Rysunek 10 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: pozostała produkcja i przemysł, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu działalność prowadziło 22 PS z branży pozostała produkcja i przemysł. 

Najwięcej z nich znajdowało się w powiecie jarosławskim (18,2%) a następnie w powiecie m. Rzeszów 

(13,6% ze wszystkich działających w tej branży). Tyle samo PS, ile w Rzeszowie znajdowało się również 

w powiecie przeworskim i w powiecie przemyskim. PS z branży pozostała produkcja i przemysł 

znajdowały się również w powiatach: rzeszowski, dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, m. Przemyśl, 

mielecki i sanocki. 

Jaką formę prawną posiadały PS z branży pozostała produkcja i przemysł? Najwięcej z nich posiadała 

formę spółki non profit (sp. z o. o.) – 86,4%. Inne formy działalności wybierane były przez nie relatywnie 

rzadko. W 2022 r. na podkarpaciu były jedynie 2 fundacje działające w ww. branży oraz jedna 

spółdzielnia socjalna. 

Na czym koncentrowała się działalność PS z branży pozostała produkcja i przemysł? Wśród PS z tej 

branży znalazły się działalności, które w ofercie posiadały usługi poligraficzne – np. oferowały nadruki 

na różnych materiałach. Wśród nich znajdowało się również przedsiębiorstwo, które wytwarza 

ceramikę albo firma zajmująca się odzyskiwaniem miedzi z kabli. 

PS z branży pozostała produkcja i przemysł wypełniają cel jakim jest aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W tej grupie jest na przykład przedsiębiorstwo, które zajmuje się szyciem 

odzieży personalizowanej. Zapewnia ono pracę dla 10 osób a jego misją jest „reintegracja osób 

powracających na rynek pracy”.  
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Rysunek 11 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: produkcja mebli, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 na podkarpaciu działało 5 PS z branży produkcji mebli. Wszystkie zlokalizowane były na 

północy województwa – 2 w powiecie niżańskim, 1 – w m. Rzeszów, 1 – w powiecie kolbuszowskim 

i 1 – w powiecie leżajskim. Należy zaznaczyć, że branża ta charakteryzuje się zwykle stosunkowo 

wysokimi barierami wejścia, które związane są z wysoką ceną wyspecjalizowanych maszyn do 

produkcji. To sprawia, że PS z branży produkcji mebli na podkarpaciu koncentrują się zwykle na tych 

gałęziach branży, które wymagają mniejszego nakładu kapitału za to większego nakładu pracy. 

W 2022 r. na podkarpaciu w branży produkcji mebli działało jedno PS, które oferowało usługi 

w zakresie renowacji i sprzedaży mebli. Było również jedno, które zajmowało się tworzeniem mebli na 

wymiar, a także gotowych elementów wyposażenia wnętrz. Jedno z nich jako grupę docelową obrało 

placówki oświaty i w zasadzie tylko jedno posiadało na tyle dużą akumulację kapitału aby prowadzić 

działalność zajmującą się produkcją wyrobów z drewna na większą skalę. 

PS z branży produkcji mebli najczęściej wybierały formę spółki non profit (sp. z o. o.) – w 2022 r. było 

ich 3. Jedno PS miało formę prawną fundacji i jedno spółdzielni socjalnej. 
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Rysunek 12 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: rekreacja turystyka i zakwaterowanie, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W roku 2022 znajdowało się 16 PS działających w branży: rekreacja turystyka i zakwaterowanie. 

2 z nich działało w powiecie strzyżowskim, 2 w m. Przemyśl, 2 w powiecie bieszczadzkim, 2 w leżajskim  

i 2 w powiecie jasielskim. PS z tej branży działały również w powiatach m. Rzeszów, jarosławskim, 

mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, tarnobrzeskim i przemyskim. 

Połowa z badanych PS w roku 2022 posiadała formę prawną spółki non profit (sp. z o. o.), niewiele 

mniej niż 
1

3
 wybrało formę fundacji, 2 wybrało formę spółdzielni socjalnej, a jedno formę 

stowarzyszenia. 

PS z branży rekreacja, turystyka i zakwaterowanie świadczyły głównie usługi noclegowe albo usługi 

w zakresie organizacji czasu wolnego (np. dla dzieci, młodzieży albo dla dorosłych). Były wśród nich 

również takie, które oferowały usługi w zakresie szkoleń narciarskich (czyli działały głównie sezonowo). 

Zauważalnie duża część z PS z branży rekreacji, turystyki i zakwaterowania prowadziła działalność na 

rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koncentrowały się one 

przy tym na aktywizacji osób bezrobotnych, które znajdowały się w najbliższym otoczeniu PS. 

Wybierały one przy tym stosunkowo innowacyjne rozwiązania by ten cel osiągnąć – np. połącznie 

reintegracji z animacją czasu wolnego. 
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Rysunek 13 Przestrzenne rozmieszczenie PS z branży: zdrowie i uroda, 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W 2022 r. na podkarpaciu działało 16 PS z branży zdrowie i uroda. Większość z nich (37,5%) 

zlokalizowana była w m. Rzeszów a trzy PS z tej branży (18,8%) działały w m. Tarnobrzeg. W pozostałych 

powiatach zaznaczonych na mapie powyżej, czyli w powiecie strzyżowskim, łańcuckim, m. Przemyśl, 

powiecie rzeszowskim, dębickim, niżańskim i lubaczowskim działało po 1 PS z branży zdrowie i uroda 

na powiat. 

Większość z wymienionych PS były spółkami non profit (sp. z o. o.) – w 2022 r. taką formę działalności 

posiadało 68,8% z badanych PS. Na terenie podkarpacia w branży zdrowie i uroda działały również 

4 fundacje i jedna spółdzielnia socjalna. 

Większość z badanych PS z branży zdrowie i uroda oferowało usługi masażu i rehabilitacji. Należy 

zaznaczyć, że najczęściej były to usługi wysoko wyspecjalizowane pod kątem grupy docelowej – np. 

rehabilitacja oraz wsparcie kobiet po leczeniu raka piersi, albo usługi tlenoterapii w komorze 

normobarycznej. Wśród nich były również takie, które pełnią bardzo ważne funkcje społeczne 

wypełniając cel polegający na wsparciu fizjoterapii dla dzieci we wczesnym etapie życia. 
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Przedsiębiorstwa społeczne – analiza przetrwania 
W kolejnym kroku zbadano, jakie jest prawdopodobieństwo przetrwania PS na podkarpaciu po okresie 

trwałości nowych miejsc pracy, który wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy 

oraz 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego w formie 

finansowej). Łącznie daje to okres 18 miesięcy, czyli około 550 dni. 

Do badania zastosowano analizę przerwania Kaplana-Meiera (1958) gdzie estymator funkcji przeżycia 

wyrażony jest wzorem: 

𝑃(𝑡) =∏ (1 −
𝑚𝑗

𝑛𝑗𝑗≤𝑡
) 

gdzie: 𝑚𝑗 – oznacza liczbę „niepowodzeń” w 𝑗-tym okresie, 𝑛𝑗 – oznacza liczbę wszystkich narażonych 

w 𝑗-tym okresie a 𝑡 – oznacza czas. Wykres poniżej stanowi podsumowanie tej części analizy. 

Rysunek 14 Prawdopodobieństwo przetrwania PS po okresie trwałości (wynoszącym 18 miesięcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki analizy prawdopodobieństwa przetrwania wskazują, że po okresie trwałości wynoszącym 

maksymalnie 18 miesięcy liczba przedsiębiorstw utrzymujących status przedsiębiorstwa społecznego 

radykalnie spada. Już miesiąc po okresie trwałości prawdopodobieństwo, że kontynuować będą one 

działalność ze statusem PS spada do 12,5%. A prawdopodobieństwo, że działać będą one dłużej niż 

kolejne pół roku spada poniżej 10%. Oznacza to, że przeważająca większość przedsiębiorstw 

społecznych utrzymuje ten status jedynie tak długo jak jest to niezbędne, aby nie zwracać kwoty 

dofinansowania. 

Nie oznacza to, że nie ma pewnych sukcesów, zwłaszcza że reintegracja jest naprawdę trudnym 

zadaniem i niewielu przedsiębiorców jest w stanie i ma odpowiednie narzędzia do tego by mu sprostać. 

Wśród PS są takie, które wypełniają cele społeczne wzorowo i faktycznie przyczyniają się do poprawy 

jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W jaki sposób hipotetycznie można by było usprawnić działanie systemu ekonomii społecznej 

a konkretnie przedłużyć działalność PS na podkarpaciu? Należałoby odejść od sztywnego okresu 

trwałości na rzecz bardziej elastycznego rozwiązania np. takiego, które promuje utrzymywanie miejsc 

pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a nie wyłącznie tworzenie nowych miejsc pracy. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na proces selekcji kandydatów do otrzymania statusu PS. Finansowanie 

ekonomii społecznej wiąże się z dużym ryzykiem i cześć projektów może się nie powieźć 

a odpowiedzialność za niepowodzenie nie leży często wyłącznie po stronie OWES. Przyjęcie rozwiązań 
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uwzględniających ryzyko niepowodzenia i tak będzie mniej kosztowne niż 90% prawdopodobieństwo, 

że PS nie przetrwa dłużej niż okres trwałości.  

Wnioski 
Wśród przedsiębiorstw społecznych działających na podkarpaciu jest wiele takich, które wypełniają 

ważne funkcje społeczne. Przede wszystkim oferują one usługi usprawniające jakość życia osób 

wymagających pomocy (np. usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnością). Są też takie, które 

aktywizują osoby niepełnosprawne – dają im realną pomoc i nadzieję na lepsze jutro. Należy zaznaczyć, 

że jest to zadanie niezwykle trudne i bardzo często przedsiębiorcy nie kontynuują tego typu działalności 

dłużej niż wynosi okres trwałości dla PS. 

Na podkarpaciu szansa, że PS będzie kontynuować działalność po okresie trwałości wynosi 10%. 

To niskie prawdopodobieństwo, może być związane częściowo z przeniesieniem ryzyka niepowodzenia 

działań na rzecz ekonomii społecznej na OWES. Aby zmniejszyć to ryzyko i zapewnić sobie kontynuację 

działań operacyjnych OWES umożliwiają uzyskanie statusu PS przedsiębiorstwom, co do których mają 

pewność, że będą mogły kontynuować działalność przez 18 miesięcy. Należy zaznaczyć, że ryzyko 

niepowodzenia w przypadku integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem jest naprawdę 

bardzo duże.  

Aktualnie prawdopodobieństwo, że dofinansowanie nie przerodzi się w trwały sukces, czyli  

w przedsiębiorstwo społeczne, prowadzące działalność po okresie trwałości wynosi ponad 90%. 

To oznacza, że jakiekolwiek próby zwiększenia elastyczności systemu wsparcia dla ekonomii społecznej 

mają większe szanse powodzenia niż niepowodzenia. Rekomenduje się zatem aby odejść od systemu 

opartego na sztywnym okresie trwałości na rzecz promocji jak najdłuższego utrzymania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego i utrzymanie (a nie wyłącznie tworzenie) miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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