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1. Streszczenie 

 Niektóre regiony województwa mazowieckiego zmagają się z małą liczbą podmiotów 

ekonomii społecznej i/lub podmioty funkcjonujące na ich obszarze są w słabej kondycji.  

 Problem wysokiego bezrobocia wśród mieszkańców najsilniej występuje w powiatach: 

szydłowieckim, przysuskim, radomskim, makowskim, sierpeckim i żuromińskim, a także 

pułtuskim, gostynińskim i w m. Radomiu.  

 W ujęciu regionalnym, problem ten jest największy w Podregionie radomskim 

i ciechanowskim. 

 Reprezentujący sektor ES zauważają problem bezrobocia, niepełnosprawności 

i wykluczenia społecznego. Diagnozując sytuację społeczno-gospodarczą nie zauważają 

problemu przestępczości i uzależnień. Na tle innych podregionów skalą zjawisk 

społecznych wyróżnia się podregion żyrardowski (ubóstwo, przemoc). 

 Kondycja sektora ekonomii społecznej interpretowana jako sytuacja finansowo-

organizacyjna PES znajduje się na względnie umiarkowanym poziomie. Najlepiej 

oceniana jest przez przedstawicieli Podregionu Płockiego (powiat płocki i m. Płock) oraz 

Warszawskiego. Z kolei najsłabiej w Podregionie Warszawsko zachodnim (powiat 

piaseczyński i grodziski) i Siedleckim (powiat węgrowski i sokołowski). 

 Potencjał ekonomii społecznej na terenach objętych zakresem działania danych 

jednostek/podmiotów biorących udział w badaniu jest na średnim poziomie. Najwyżej 

oceniają go przedstawiciele Podregionu Warszawskiego, Ciechanowskiego (powiat 

mławski, żuromiński) i Radomskiego (powiat kozienicki, m. Radom), a najsłabiej 

reprezentanci Podregionu Warszawsko zachodniego (powiat grodziski, piaseczyński) 

i Siedleckiego (powiat siedlecki, sokołowski). 

 Zmiany w ostatnich 5 latach w zakresie ekonomii społecznej raczej są zauważane przez 

respondentów. Bardziej widoczne są przez przedstawicieli Podregionu Warszawskiego 

oraz Warszawskiego wschodniego (powiat legionowski). Z kolei najmniej przez badanych 

z Podregionu Żyrardowskiego (powiat grójecki, sochaczewski) i Siedleckiego (m. Siedlce, 

powiat sokołowski i garwoliński).  

 Ekonomia społeczna i jej rozwój uwzględniana jest w planach badanych. Wynika  

to z założeń strategii, programów rozwojowych oraz z perspektywy powstawania nowych 

podmiotów ekonomii społecznej. Z kolei brak uwzględniania ekonomii społecznej 

w planach przyszłościowych wynika z charakterystyki/specyfiki danego terenu, na którym 

nie powstają podmioty ekonomii społecznej, a także chociażby z braku środków 

finansowych. 

 W ramach kooperacji reprezentantów ES podejmowana jest współpraca z JST, urzędami 

pracy, NGO, OPS i WTZ. Najmniejszy zakres współpracy obejmuje zakłady karne, urzędy 

skarbowe i KIS. 

 Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie mazowieckim związane  

są z usługami opiekuńczymi, promocją zdrowego trybu życia, wsparciem osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologią oraz gospodarką odpadami.  
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 Najmniej rozwojowe sfery dotyczą turystyki oraz rolnictwa społecznego.  

 Największą potrzebę rozwojową zauważa się w sferze usług opiekuńczych oraz wsparcia 

osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Najmniej widoczna jest potrzeba 

rozwoju rolnictwa społecznego, zwiększenia zakresu współpracy z JST oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom.  

 Główną barierą przyczyniającą się do niemożności realizacji celów jest aspekt finansowy 

– brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. Pozostałe kwestie 

dotyczą m.in. problemów lokalowych, braków kadrowych oraz niechęci i braku zaufania 

ze strony ludności. Nie zauważa się istotnych różnic na poziomie powiatowym. 

Wyjątkiem jest jedynie m. st. Warszawa, gdzie główną barierą są braki kadrowe w PES 

oraz brak zaufania ze strony przedsiębiorców.  

 Występowanie powiatów, w których mamy do czynienia z ujemnym saldem migracji,  

co z kolei może powodować wzrost liczby osób niesamodzielnych, w tym starszych. 

 Osoby, które potencjalnie mogłyby zasilić kadry przedsiębiorstw społecznych (bierni 

zawodowo korzystający z systemu opieki społecznej) wymagają coraz częściej 

kompleksowego wsparcia, w tym działań służących nie tylko aktywizacji zawodowej,  

ale również (a nawet przede wszystkim) skutecznej reintegracji społecznej. 

 Osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące poszczególne powiaty województwa 

mazowieckiego powinny mieć zapewnioną możliwość reintegracji społecznej 

i zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej do tego dedykowanych, przede 

wszystkim w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ) / zakładach aktywności zawodowej 

(ZAZ). 

 Podejmowane powinny być działania mające na celu wzmocnienie kondycji 

przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego. W związku z tym dążyć powinno się do: 

o zwiększenia roli PES, jako dostawców towarów i usług dla JST, 

o włączenia PES w proces rewitalizacji obszarów zdegradowanych występujących 

w poszczególnych powiatach,  

o zwiększenia potencjału gospodarczego PES, m.in. poprzez wypracowywanie 

pomysłów na działalność gospodarczą, którą mogą podejmować PES. Jak wynika 

z przeprowadzonego badania, brak tego typu pomysłów, stanowi jedną z przyczyn 

słabości podmiotów tworzących sektor ekonomii społecznej. 

 Jak wynika z analiz przeprowadzonych na poziomie krajowym, rozwiązania w zakresie 

tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które mogą realnie wpływać  

na zwiększenie szansy PES na pozyskanie zamówień publicznych zlecanych przez JST,  

są stosowane w zbyt ograniczonym zakresie. Obserwuje się ponadto wśród 

przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego, niewystarczającą 

świadomość społecznej wartości dodanej wynikającej z działalności podmiotów ekonomii 

społecznej w porównaniu do innych podmiotów świadczących usługi użyteczności 

publicznej, które są nastawione jedynie na osiągnięcie zysku. 
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 Opierając się na prognozach GUS należy zakładać, że populacja osób niesamodzielnych  

z powodu starszego wieku lub niepełnosprawności zamieszkujących wszystkie powiaty 

województwa mazowieckiego będzie w kolejnych latach systematycznie wzrastać. 

Równocześnie zmniejsza się liczba rodzin wielopokoleniowych, a poszczególni członkowie 

rodziny żyją często w na tyle dużym geograficznym rozproszeniu, że w coraz mniejszym 

stopniu mogą wspierać osobiście członków rodziny wymagających opieki (osoby starsze 

czy z niepełnosprawnością). Należy w związku z tym założyć, że w kolejnych latach stale 

wzrastać będzie obciążenie gmin obowiązkami związanymi z zapewnieniem 

niesamodzielnym mieszkańcom usług opiekuńczych. W tej sytuacji JST zainteresowane 

powinny być zwiększeniem roli podmiotów ekonomii społecznej, jako wykonawców 

zadań i dostarczycieli usług ważnych z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych 

powiatów województwa mazowieckiego spośród których najpilniejsze, jak wynika 

z przeprowadzonych w ramach niniejszego badania wywiadów telefonicznych, są usługi 

opiekuńcze i asystenckie dedykowane osobom starszym i osobom 

z niepełnosprawnością. Należy założyć, że dzięki zacieśnieniu współpracy między JST 

i PES, w tym NGO, na polu realizacji usług społecznych, z jednej strony wzrośnie zakres  

i jakość usług społecznych realizowanych przez gminy, a z drugiej strony – w znacznym 

stopniu wzmocniony zostanie potencjał finansowo - kadrowy organizacji pozarządowych, 

obecnie często zbyt słaby (jak wynika z badań przeprowadzonych na poziomie krajowym, 

NGO prowadzące usługi zinstytucjonalizowane częściej zatrudniają pracowników 

etatowych i zatrudniają ich większą liczbę a także mają największą zdolność  

do generowania przychodów).  

 Obecnie zadania, które zgodnie z zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogłyby być zlecane 

organizacjom pozarządowym, zlecane są tym podmiotom zbyt rzadko, dodatkowo  

nie zawsze zlecane są one w trybach określonych w tej ustawie – częściej mamy  

do czynienia z zamówieniami udzielanymi w ramach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień  

 Diagnozowany jest ogólny spadek zainteresowania Polaków angażowaniem  

się w działania społeczne, w tym w działalność w ramach organizacji pozarządowych.  

W województwie mazowieckim obserwowane tendencje coraz większej atomizacji 

społeczeństwa czy zmniejszania się spójności społecznej, wzmacniane są przez 

utrzymujące się wysokie ujemne saldo migracji z powiatów regionalnych do Warszawy  

i podregionów warszawskich.  

 Potrzeba wzmocnienia sektora ekonomii społecznej poprzez doprowadzenie  

do ukonstytuowania się nowych PES i wzrostu znaczenia już istniejących. W regionach 

gdzie ilość podmiotów ekonomii społecznej jest na wystarczającym poziomie, a sektor 

wydaje się mocną stroną należy włączyć lokalne PES w system realizacji zamówień 

publicznych ogłaszanych przez jednostki gminne i powiatowe funkcjonujące w otoczeniu 

danych PES. 



Strona 6 z 159 
 

 W powiatach gdzie nasilony jest problem bezrobocia mieszkańców, pierwsze inwestycje 

w rozwój sektora ekonomii społecznej ukierunkowane powinny zostać na rozwój PES 

reintegracyjnych, zwłaszcza KIS i CIS, które mogą zapewnić konieczne formy reintegracji 

społecznej i treningu pracy przed przejściem do etapu współtworzenia spółdzielni 

socjalnych czy innego typu przedsiębiorstw społecznych. 

 W przypadku regionów, które nie uwzględniają planów związanych z ES lub uwzględniają 

w małym stopniu, należy zadbać o to, aby obszar ekonomii społecznej w województwie 

mazowieckim rozwijał się stosunkowo równomiernie. 

 Rekomenduje się analizę małej ilości jednostek współpracujących z KIS, a następnie 

wprowadzenie działań, które pozwolą na większy zakres współpracy z KIS, które wydają 

się ważnymi podmiotami ES. 

 Zorientowanie działań związanych ze wspieraniem PES zgodnie z uzyskanymi wynikami 

badania. Większe ukierunkowanie wsparcia na wskazane potrzeby rozwojowe  

(w zależności od powiatów). Proponuje się jednak poprzedzenie działań badaniem 

jakościowym, które może pogłębić temat w danych powiatach. 

 W powiatach, w których zasygnalizowana została niechęć i brak zaufania ze strony 

ludności rekomenduje się zwiększenie zakresu działań promocyjnych ES oraz szkoleń 

działań integracyjnych. 

 Należy motywować mieszkańców poszczególnych regionów do podejmowania 

aktywności społecznej i obywatelskiej oraz tworzenia i działania w organizacjach 

pozarządowych. 

 Należy dążyć, by na terenie wszystkich mazowieckich powiatów funkcjonowała 

odpowiednia liczba klubów integracji społecznej (KIS) – prowadzone powinny być przez 

organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 rekomendowane jest dążenie do uzupełnienia sieci PES funkcjonujących 

w poszczególnych powiatach nie tylko o KIS-y, ale również o odpowiednią liczbę CIS-ów 

(szczególnie w powiatach, w których skala bezrobocia jest duża). 

 Należy dążyć do sytuacji, w której warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakłady 

aktywności zawodowej (ZAZ) funkcjonowały będą w każdym powiecie województwa 

mazowieckiego.  

 Należy rozwijać w powiatach wolontariat osób z niepełnosprawnością/ wolontariat 

wzajemnościowy.  

 Należy podejmować działania nakierowane na popularyzowanie instrumentów 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym tzw. klauzul społecznych 

wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących 

w województwie mazowieckim. Przedstawiciele wszystkich JST funkcjonujących  

na terenie województwa mazowieckiego powinni mieć możliwość skorzystania  

ze szkoleń/doradztwa obejmujących taką tematykę.  

 Prowadzenie działań mających na celu stymulowanie zainteresowania przedsiębiorstw 

społecznych funkcjonujących w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego 

ubieganiem się o zamówienia publiczne.  
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 Wszystkie podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące w województwie mazowieckim 

powinny mieć możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów, 

doradztwa. 

 Rekomenduje się prowadzenie działań mających na celu zwiększenia potencjału 

gospodarczego PES, m.in. poprzez wypracowywanie pomysłów na działalność 

gospodarczą, którą mogą podejmować PES. 

 JST zlokalizowane w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego powinny 

dążyć do zwiększania poziomu realizacji usług społecznych użyteczności publicznej oraz 

zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego przez podmioty ekonomii społecznej.   

 Należy popularyzować wśród mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego zlecanie 

zadań, w tym związanych z realizacją usług społecznych, organizacjom pozarządowym, 

w tym zwłaszcza zlecanie zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Przedstawiciele PES powinni być zapraszani przez JST do współuczestniczenia w procesie 

kształtowania polityki społecznej poszczególnych gmin. 

 Należy promować zmianę podejścia do obowiązku opracowywania tego dokumentu, 

przekonywać samorządy, że warto opracowywać wspomniane programy w taki sposób, 

by stanowiły one realny instrument stymulujący współpracę JST z lokalnymi PES. 

 Działania/ usługi realizowane w obszarze pomocy społecznej zlecane i dofinansowywane 

przez JST (zwłaszcza inicjatywy podejmowane cyklicznie) powinny mieć możliwie długą 

perspektywę czasową, nawet 3 – letnią. 

 Należy podejmować działania mające na celu pobudzanie aktywności społecznej 

mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów województwa mazowieckiego. 

 Wolontariat i działalność w organizacjach pozarządowych powinna być promowana 

wśród uczniów szkół wszystkich szczebli począwszy od szkoły podstawowej. 

 Na terenie poszczególnych gmin i powiatów województwa mazowieckiego rozwijane 

powinny być różne formy tzw. wolontariatu sąsiedzkiego i kompetencyjnego. 

 Kontynuowane powinny być działania podejmowane obecnie między innymi przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej mające na celu promowanie produktów i usług 

oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz pokazujące korzyści wynikające 

z działalności tych podmiotów. 
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`1. Abstract 

 Some regions of the Masovian Voivodeship have a  small number of social economy 

entities. Moreover, entities operating in their area are in a poor condition. 

 The problem of high unemployment is mostly visible in the following powiats: 

szydłowiecki, przysuski, radomski, makowski, sierpecki and żuromiński, as well as 

pułtuski, gostyniński and in the city of Radom. 

 In regional terms, the biggest problem with unemployment occurs  in radomski  

and ciechanowski subregions. 

 Members of the SE sector are aware of the problem of unemployment, handicap and 

social exclusion. When diagnosing the socio-economic situation, they do not notice 

the problem of crime and addiction. In comparison with other subregions, the scale 

of social phenomena (e.g. poverty, violence) is suggestively visible in the żyrardowski 

subregion.   

 The condition of the social economy sector interpreted as the financial and 

organizational situation of the social economy entities is at a relatively moderate 

level. It is evaluated best by the representatives of the Płocki (Płock powiat and city 

of Płock) and Warszawski Subregion. Whereas, the weakest assessment concerns the 

Warsaw West Subregion (piaseczyński and  grodziski powiats) and Siedlecki 

(węgrowski and sokołowski powiats). 

 The social economy potential in the areas covered by the scope of activities of given 

units/entities participating in the survey is at an average level. It is ranked best  

by the representatives of the capital city of Warsaw, ciechanowski (mławski and 

żuromiński powiats) and radomski (kozienicki powiat, city of Radom) while the 

Western Warsaw (grodziski and piaseczyński powiats) and siedlecki subregions 

(siedlecki powiat, sokołowski powiat) rank it poorly. 

 During the last 5 years, changes in the field of social economy are rather noticed  

by respondents. They are more visible by the representatives of the Warsaw and 

Eastern Warsaw Subregions (legionowski powiat). In turn, respondents from the 

żyrardowski subregion (grójecki, sochaczewski powiats) and siedlecki (Siedlce city, 

sokołowski and garwoliński powiats), are the least aware of those changes. 

 Social economy and its development are included in the respondents' plans. This 

results from the assumptions of the strategy, development programmes and from 

the perspective of establishing new social economy entities. On the other hand, the 

lack of consideration of the social economy in future plans stems from the 

characteristics/specificity of a given area, where social economy entities do not 

occur, or from the lack of financial resources. 

 As part of  the cooperation initiative between SE representatives, collaboration with 

local government units, employment bureaus, non-government organizations, 

emergency centres, occupational therapy workshops are organised. The smallest 

scope of cooperation concerns penitentiaries, tax offices and social integration clubs. 
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 Key areas of social economy development in the Masovian Voivodeship are related 

to care services, healthy lifestyle promotion, support for disabled and socially 

excluded people, ecology and waste management. 

 The least developed areas include tourism and social farming. 

 The greatest developmental need can be seen in the sphere of care services and 

support for disabled and socially excluded people. The least visible is the need to 

develop social farming, ensure residents’ safety and increase the scope of 

cooperation with local government units.  

 The major barrier contributing to the inability to achieve goals is the financial aspect - 

lack of financial support or a short period of that financial support. Other issues 

concern housing problems, staff shortages, and human reluctance or distrust. There 

are no significant differences at the powiat level. The exception is only in the capital 

city of Warsaw, where the main barrier are staff shortages in SE entities and lack of 

confidence of the entrepreneurs. 

 Powiats in which a negative migration balance occurs, can increase the number of 

dependent people including older persons. 

 People who could potentially support the staff of social enterprises (those  

who are professionally inactive and benefit from the social welfare system) require  

a comprehensive support more and more often. This includes initiatives concerning 

not only professional activation but also (and most importantly) an effective social 

reintegration.  

 People with disabilities living in individual powiats of the Masovian Voivodeship 

should have a possibility of social and professional reintegration in social economy 

entities, primarily in occupational therapy workshops and vocational activity centres.  

 Actions should be taken to strengthen the condition of social enterprises operating  

in individual powiats of the Masovian Voivodeship. Therefore, one should strive to: 

 increase the role of SE entities as suppliers of goods and services for local 

government units; 

 include SE entities in the revitalization process of degraded areas existing in 

individual powiats; 

  increase the economic potential of SE entities by developing ideas for business 

activities that these entities can undertake. According to the conducted research, the 

lack of such ideas is one of the reasons for the weakness of entities building the 

social economy sector. 

 According to analyses carried out at the national level, solutions in the field of social 

clauses in public procurement (commissioned by local government units) that can 

realistically affect the increase of a chance of SE entities to obtain them, are used too 

limitedly. What is more, among the representatives of local government units, there 

is an insufficient awareness of social value added resulting from the activities of 

social economy entities compared to other entities providing public services that are 

centred only on making a profit. 
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 Based on the Polish Central Statistical Office forecasts, it should be assumed  

that the population of dependent persons due to an old age or disability living in all 

powiats  

of the Masovian Voivodeship will systematically increase in the following years. At 

the same time, the number of multigenerational families decreases and individual 

family members often live in such a large geographical dispersion that they can 

support family members who need care (e.g. elderly or disabled) to a lesser extent. 

Therefore, it should be assumed that in the following years communes will be more 

and more obligated to provide care services to the dependent residents. In this 

situation, local government units should increase the role of social economy entities 

as contractors of tasks and providers of services important from the point of view of 

residents of individual powiats of the Masovian Voivodeship. According to residents 

who took part in the telephone interviews conducted for this survey, the most urgent 

tasks include care and assistance services dedicated to the elderly and the disabled. It 

should be assumed that due to a closer cooperation between local government units 

and SE entities (including NGOs) in the field of social services,  

on the one hand, the scope and the quality of social services provided by 

municipalities  

will increase, while on the other hand, the financial and human resources potential of 

non-governmental organizations will be significantly strengthened. Currently, this 

potential often is too weak, as per the research conducted at the national level, 

NGOs providing institutionalized services more often hire full-time employees, 

employ them in greater numbers and also have the best ability to generate revenues. 

 At present, tasks that, in accordance with the objective scope of the Act of 24 April 

2003 on public benefit activities and volunteering, could be outsourced to non-

governmental organizations, are outsourced to them too rarely. Moreover, they are 

not always deputed in accord with points specified in this Act. It is more frequent to 

have contracts existing as part of public procurement dealings in accordance with the 

procedures set out in the Government Procurement Act. 

 Polish interest in engaging in social activities, including activities within non-

governmental organizations is diagnosed to be decreasing. In the Masovian 

Voivodeship, the observed tendencies of an increasing atomization of society or 

decreasing social cohesion are reinforced by the persistently high negative balance of 

migration between the regional powiats the city of  Warsaw and its subregions. 

 The need to strengthen Social Economy sector by creating new SE entities and 

increasing  

the importance of existing ones persists. In regions where the number of social 

economy entities is at a sufficient level and the SE sector seems to be a strong point, 

local SE entities should be included in the system of public procurement announced 

by commune and powiat units operating in the milieu of SE entities data. 
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 In powiats where the problem of unemployment is intensified, the first investments  

in the development of Social Economy sector should be directed at the development 

of SE entities reintegration (especially social integration clubs and social integration 

centres) which can provide the necessary forms of social reintegration and work 

training before moving to the stage of co-creating social cooperatives or other types 

of social institutions. 

 When talking about regions that do not take into account SE-related plans or 

consider them to a small extent, it should be ensured that the area of social economy 

in the Masovian Voivodeship develops relatively steadily. 

 It is advised to analyse a small number of units cooperating with social integration 

clubs  

and then to introduce measures that will allow a greater scope of cooperation with 

these clubs, which seem to be important  from the ES entities’ perspective. 

 It is recommended to support SE entities in accordance with the obtained results  

of the research and to provide a greater focus of support to indicated development 

needs (adapted to individual powiats). However, it is proposed to precede these 

activities  

with a qualitative survey that can analyse  the topic further in given powiats. 

 In powiats where human reluctance and distrust have been indicated, it is advised to 

increase the scope of SE promotional activities and integration activities trainings. 

 Residents of individual regions should be motivated to take up social and civic activity 

as well as to create and act in non-governmental organizations. 

 There should be an adequate number of social integration clubs in all Masovian 

powiats -  

they should be run by non-governmental organizations or local government units. 

 It is recommended to supplement the SE entities’ network operating in individual 

powiats  

not only with social integration clubs but also with the appropriate number of social 

integration centres (especially in powiats where the rate of unemployment is high). 

 Occupational therapy and occupational activity workshops should exist and operate 

in every powiat of the Masovian Voivodeship. 

 Voluntary service of people with disabilities/reciprocal volunteering should be 

developed in all powiats. 

 Measures should be taken to popularize instruments of socially responsible public 

procurement, including the so-called social clauses among representatives of local 

government units operating in the Masovian Voivodeship. Representatives of all local 

government units  operating in this Voivodeship should be able to take advantage  

from trainings/consulting covering this topic. 

 Measures should be taken to stimulate the interest of social entities operating in 

individual powiats of the Masovian Voivodeship to apply for public procurement. 
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 All social economy entities operating in the Masovian Voivodeship should be able  

to take advantage of support provided in the form of trainings, workshops and 

consulting. 

 It is recommended to conduct activities aimed at increasing the economic potential  

of SE entities, e.g.  by developing ideas for business activities that SE entities can 

undertake. 

 Local government units, located in individual powiats of the Masovian Voivodeship,  

should strive for increasing the level of social services implementation of public 

interest and public tasks by social economy entities. 

 The commissioning of tasks to non-governmental organizations, including those 

related to the social services implementation, should be promoted among Masovian 

local government units, in particular the commissioning of tasks under the Act of 24 

April 2003 on public benefit activities and volunteering. 

 Representatives of SE entities should be invited by local government units to 

participate in the process of shaping the social policy of individual communes. 

 A change of approach to the obligation to develop this document should be 

furthered. Local governments should be encouraged to see that these programs 

should be developed to constitute a real instrument stimulating cooperation 

between local government units and local SE entities.  

 Activities/services implemented in the area of social service, commissioned and co-

financed by local government units (especially initiatives undertaken periodically) 

should have a long-run perspective, even a 3-year perspective. 

 Actions should be taken to stimulate social activity of residents of individual 

communes and powiats of the Masovian Voivodeship. 

 Voluntary service and activities in non-governmental organizations should be 

promoted among students of schools at all levels, starting from primary school. 

 Various forms of the so-called neighbourly or competence voluntary service should  

be developed within individual communes and powiats of the Masovian Voivodeship. 

 Actions which are currently being undertaken, among others, by the Masovian Social 

Policy Centre, should be continued to promote products and services offered by 

social economy entities showing the benefits of these entities’ activity.  
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2. Opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania 

Celem głównym przedmiotowego badania była identyfikacja kluczowych sfer rozwoju 

istotnych dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim (w tym w 37 

powiatach województwa mazowieckiego i 5 miastach działających na prawach powiatu). 

Celem osiągnięcia głównego założenia badawczego sprecyzowano pytania badawcze, które 

znajdują się w tabeli 1.  

Tabela 1. Cele i pytania badawcze 

Lp. Cel szczegółowy 
Pytanie badawcze 

ogólne 
Pytania badawcze szczegółowe 

Technika 

badawcza 

1 

Określenie obecnej 
sytuacji społeczno-
gospodarczej 
województwa 
mazowieckiego,  
w obszarze rynku 
pracy i w zakresie 
wykluczenia 
społecznego pod 
kątem rozwoju 
sektora ekonomii 
społecznej. 

Jak przedstawia się 
aktualna sytuacja 
społeczno-gospodarcza 
województwa 
mazowieckiego  
w zakresie sfer 
kluczowych dla rozwoju 
sektora ekonomii 
społecznej? 

Jak przedstawia się aktualna 
sytuacja społeczno-
gospodarcza w danych 
regionach w zakresie ludności, 
rynku pracy, edukacji, 
bezpieczeństwa, pomocy 
społecznej i problemu 
uzależnień? 

Które z tych sfer są kluczowe 
dla rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w danym regionie? 

DR 

CATI 

Jaka jest kondycja i potencjał 
podmiotów ekonomii 
społecznej w danych 
regionach? Jaka przyczyna 
takiego stanu rzeczy? 

CATI 

Czym wyróżniają się 
poszczególne regiony  
w zakresie kierunków rozwoju 
ekonomii społecznej / 
występujących problemów 
społecznych? 

DR 

CATI 

Jaka jest dynamika zmian 
dotycząca ekonomii 
społecznej? 

CATI 

2 Określenie jakie 
kluczowe sfery 
rozwoju ekonomii 
społecznej wskazane 
są w dokumentach 
strategicznych  
i programowych 
(powiatowych, 
wojewódzkich, 

Jakie kluczowe sfery rozwoju wskazane są w dokumentach 
strategicznych i programowych aktualnie obowiązujących 
na terenie powiatów województwa mazowieckiego 
i województwa mazowieckiego? 

DR 
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Lp. Cel szczegółowy 
Pytanie badawcze 

ogólne 
Pytania badawcze szczegółowe 

Technika 

badawcza 

ponadregionalnych). 

3 

Określenie jakie 
kierunki rozwoju 
ekonomii społecznej 
wskazują 
przedstawiciele 
instytucji/podmiotów 
biorących udział  
w wywiadach? 

Jakie kluczowe kierunki 
rozwoju ekonomii 
społecznej wskazują 
przedstawiciele 
poszczególnych 
powiatów oraz jakie 
widzą możliwości 
rozwoju ekonomii 
społecznej? 

Jakie aspekty ekonomii 
społecznej wymagają rozwoju  
w danych regionach 
województwa? 

DR 

CATI 

Czy rozwój zidentyfikowanych 
sfer kluczowych jest możliwy  
do osiągnięcia? 

CATI 

W jaki sposób należy rozwijać 
wskazane sfery kluczowe? 

CATI 

Jakie są problemy/bariery/ 
trudności wśród 
podmiotów/jednostek 
związanych z Ekonomią 
Społeczną? 

CATI 

Jakie są czynniki sprzyjające 
rozwojowi towarzyszącemu 
Podmiotom Ekonomii 
Społecznej? 

CATI 

Jaka będzie przyszłość 
ekonomii społecznej 
w województwie 
mazowieckim? 

CATI 

4 Określenie 
rekomendacji  
w zakresie 
kluczowych sfer 
rozwoju ekonomii 
społecznej  
w województwie 
mazowieckim oraz  
w powiatach 
województwa 
mazowieckiego. 

Jakie są rekomendacje 
w zakresie kluczowych 
kierunków sfer rozwoju 
dla działań z zakresu 
ekonomii społecznej  
w województwie 
mazowieckim oraz  
w powiatach 
województwa 
mazowieckiego. 

Jakie rozwiązania są możliwe 
do zastosowania celem 
osiągnięcia rozwoju kluczowych 
sfer rozwoju wskazanych przez 
respondentów 
przedmiotowego badania? 

CATI 

3. Opis metodologii badania 

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym. Wykorzystane 

zostały w nim dwie techniki: analiza danych zastanych (desk research) oraz CATI (wywiady 

telefoniczne). Zastosowanie triangulacji pozwoliło na uzyskanie wyczerpującego materiału 
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badawczego, który umożliwił wnikliwą analizę zakresu przedmiotowego badania poprzez 

uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu. Wykorzystano mocne strony każdej 

metody, przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. W konsekwencji, w procesie gromadzenia 

danych wykorzystano zarówno techniki ilościowe, jak i doświadczenia badaczy-ekspertów 

oraz informacji pozyskanych od różnych grup zaangażowanych w proces badawczy. Uzyskano  

w ten sposób materiał empiryczny, który pozwolił nie tylko na statyczną analizę danych,  

ale również na możliwość zebrania informacji o charakterze wyjaśniającym. 

3.1 Desk Research (analiza danych zastanych) 

Analiza danych zastanych jest techniką badawczą za pomocą której możliwe jest 

przeanalizowanie ogólnodostępnych danych. Pozwala ona na zebranie i uporządkowanie 

wielości informacji, które dostępne są w różnych miejscach (np. w raportach, publikacjach 

naukowych, czy za pośrednictwem stron internetowych), a dotyczą interesującego 

zagadnienia. Desk research stanowi bardzo ważną część badania z uwagi na to, że jest 

uzupełnieniem pozyskanych w trakcie badań pierwotnych informacji.  

W przedmiotowym badaniu analizie zostały poddane dostępne dane statystyczne dotyczące 

stanu struktury ludności, rynku pracy oraz problemów społecznych i pomocy społecznej 

celem stworzenia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Ponadto przedmiotem analizy 

były również dokumenty strategiczne i programowe w zakresie kluczowych sfer rozwoju 

ekonomii społecznej, były to to m.in.: 

o W zakresie krajowym: 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 r. 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 r. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 r. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 r. 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 r. 

o W zakresie wojewódzkim: 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 r. 

 Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 2013 -2020 r. 

o W zakresie regionalnym: 
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Tabela 2. Wykaz dokumentów programowych i strategicznych w zakresie regionalnym 
Podregion Powiat Nazwa dokumentu 

Ciechanowski 

mławski 
 Strategia rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 

2020 

płoński   Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r. 

żuromiński  

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014-2024 

 Strategiczny Plan Rozwoju Powiatu Żuromińskiego  
na lata 2014-2020 

pułtuski  
 Strategia rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 - 

2030 

ciechanowski  

 Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego  
do roku 2020 

 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów 
społecznych, której część stanowi Program promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego ryku pracy 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Ciechanowskim 

Radomski 

lipski  
 Strategia rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-

2020 

zwoleński  

 Strategia rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 
– 2022 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Zwoleńskiego na lata 2014 – 2020 

radomski  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Radomskiego do 2020 roku 

 Raport o stanie powiatu radomskiego w 2018 roku 

szydłowiecki  

 Strategia rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 
2025 

 Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego 2015 - 
2022 

przysuski  

 Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Przysuskiego 
na lata 2016-2022 

 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2016 - 2022 
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białobrzeski  
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016 - 2025 

kozienicki  

 Strategia rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 
2020 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Kozienickiego na lata 2015 - 2020 

m. Radom   Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 

Ostrołęcki 

makowski  
 Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Makowa 

Mazowieckiego na lata 2015-2022 

przasnyski  
 Strategia rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 

2008 – 2020 

wyszkowski  
 Strategia / Program Rozwoju Powiatu 

Wyszkowskiego do roku 2025 

ostrowski  
 Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 

2013 - 2022 

ostrołęcki  
 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego  

na lata 2016-2020 

m. Ostrołęka   Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 

Siedlecki 

łosicki  
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku  

garwoliński  
 Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego 2015 - 

2030 

sokołowski  
 Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 

2016 - 2025 

węgrowski  
 Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 

2016-2020 

siedlecki  

 Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 
– 2020 z perspektywą do 2025 r. 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2011 - 2020 

m. Siedlce  

 Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r. 

 Strategia Problemów Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016 - 2025 
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Płocki 

gostyniński   Strategia Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 - 2030 

płocki  

 Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014 – 
2020 

 Program Rozwoju Powiatu Płockiego do roku 2020 

sierpecki  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Sierpeckiego w latach 2013 – 2023 

 Sierpeckie Partnerstwo – Strategia Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 
2016 - 2022 

m. Płock  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 
do 2030 roku 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 
do 2030 roku 

 Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014 - 2020 

Warszawski m. st. 
Warszawa  

 Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku 

 Społeczna Strategia Warszawy. Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 
– 2020 

Warszawski 

wschodni 

legionowski  

 Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 
2016-2025 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 

wołomiński  

 Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 
roku 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 

miński  

 Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 
2020 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2017 - 2022 

otwocki  
 Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-

2020 
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Warszawski 

zachodni 

grodziski  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2020 

 Strategia rozwoju powiatu grodziskiego 2014 - 2020 

warszawski-
zachodni  

 Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na lata 2016 – 2025 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 
2020 

nowodworski  

 Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 
2015-2030 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2020 

pruszkowski  
 Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 

2015-2025 

piaseczyński  

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 
2018-2026 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Piaseczyńskiego 

Podregion 

żyrardowski 

grójecki  
 Strategia Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lata 2018-

2023 

sochaczewski  
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Sochaczewskiego 2016 - 2020 

żyrardowski 
 Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 

2015-2025 

Wskazana technika została wykorzystana w projekcie z uwagi na to, iż dzięki niej możliwe 

było pogłębienie informacji oraz zdiagnozowanie stanu zastanego dotyczącego kierunków 

rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych powiatach i w województwie mazowieckim. 

Analiza desk research charakteryzuje się stosunkowo szybkim czasem realizacji, w jej toku 

nie są bowiem tworzone narzędzia badawcze i nie jest podejmowany kontakt  

z respondentem.  
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3.2 CATI (wywiady telefoniczne) 

Wywiady zrealizowano zgodnie z założeniem metodą telefonicznego kontaktu. 

Wykorzystano pracę ankieterów kontaktujących się z respondentami drogą telefoniczną. 

Podczas kontaktu ankieter odczytywał respondentowi pytania zamieszczone 

w elektronicznej wersji kwestionariusza, w którym umieszczone były również odpowiedzi.  

Do przeprowadzenia badania wykorzystano system CADAS, który umożliwił nie tylko 

realizację badania, ale także bieżącą kontrolę.  

Kontrola badania CATI objęła następujące metody: 

 kontrolę badania polegającą na bieżącym podsłuchu ankietera w trakcie 

przeprowadzania badania, 

 weryfikację bazy wynikowej z badania polegającej na analizie poprawności 

uzyskanych odpowiedzi, ich logiczności. 

Dobór próby badania ilościowego CATI: 

W ramach przedmiotowego badania założono realizację 378 wywiadów,  

po dziewięć w każdym z powiatów województwa mazowieckiego. Próba badawcza 

obejmowała przedstawicieli: 

 mazowieckie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES)  

 podmioty ekonomii społecznej (PES) i instytucje integracji społecznej: 

o Centra Integracji Społecznej (CIS) 

o Kluby Integracji Społecznej (KIS) 

o Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

o Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 

o Przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) 

 NGO  

 instytucje rynku pracy (IRP): 

o Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) 

o Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) 

o Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) 

o Agencje Zatrudnienia (AZ) 

 instytucje pomocy społecznej (IP): 
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o Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS)  

o Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)  

o Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) 

o Domy Pomocy Społecznej (DPS) 

o Ośrodki Wsparcia (OW) 

o Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

 instytucje naukowe  

 środowiska biznesu, lokalnych przedsiębiorców współpracujących z podmiotami 

ekonomii społecznej 

Badanie uwzględniało podział próby ze względu na powiaty województwa mazowieckiego. 

Wyżej wymienione podmioty były dobierane z każdego powiatu województwa 

mazowieckiego, o ile w danym powiecie funkcjonowały. Podczas realizacji badania dążono 

aby każdy powiat był maksymalnie zróżnicowany pod względem typu podmiotów. W każdym 

powiecie zostało zrealizowanych 9 wywiadów.  

Tabela 3. Podział próby pod względem podregionów 
Podregion Powiaty N1 

Ciechanowski mławski, płoński, żuromiński, pułtuski, ciechanowski  45 

Radomski 

lipski, zwoleński, radomski, szydłowiecki, przysuski, 

białobrzeski, kozienicki oraz miasto Radom 
72 

Ostrołęcki 

ostrołęcki, makowski, przasnyski, wyszkowski, ostrowski 

oraz miasto Ostrołęka 
54 

Siedlecki 

łosicki, garwoliński, sokołowski, węgrowski, siedlecki oraz 

miasto Siedlce 
54 

Płocki gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock 36 

Warszawski 

zachodni 

grodziski, warszawski-zachodni, nowodworski, pruszkowski, 

piaseczyński 
45 

Warszawski m. st. Warszawa 9 

Warszawski 

wschodni legionowski, wołomiński, miński, otwocki 
36 

Żyrardowski grójecki, sochaczewski, żyrardowski 27 

 
1 W każdym powiecie zostało przeprowadzonych 9 wywiadów 
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suma 
378 

Realizacja badania przebiegła bez zakłóceń m.in. ze względu na pozytywne nastawienie 

respondentów do badania. Reprezentanci sektora ekonomii społecznej chętnie udzielali 

odpowiedzi na zadawane pytania. Należy jednak zaznaczyć, że często respondenci nie mieli 

czasu na rozmowę, co nie przeszkodziło jednak w umówieniu się na realizację wywiadu  

w innym terminie. W efekcie realizacji badania osiągnięto założoną próbę badawczą (N-378), 

a struktura respondentów była zróżnicowana, co pozwoliło na pozyskanie i uwzględnienie 

opinii wszystkich jednostek i podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.  

Liczbę wywiadów w podziale na poszczególne grupy respondentów przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Ilość zrealizowanych wywiadów w poszczególnych grupach respondentów 

Nazwa jednostki/podmiotu Liczebność 

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) 5 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) lub instytucja integracji 

społecznej 
47 

NGO  31 

Instytucja rynku pracy (IRP) 29 

Instytucja pomocy społecznej (IP) 192 

Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) 68 

Przedstawiciel nauki  2 

Środowisko biznesu, lokalni przedsiębiorcy współpracujący 

z Podmiotami Ekonomii Społecznej 
4 

Ogółem 378 
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4. Wyniki badań wtórnych – analiza danych zastanych 

4.1 Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie 

mazowieckim 

4.1.1 Ludność 

W województwie mazowieckim funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu. 

Województwo zajmuje obszar 35 558 km2 (11,4% powierzchni kraju)2. Według stanu w dniu 

31 XII 2016 r. ludność województwa mazowieckiego liczyła 5 365,9 tys. osób i stanowiła 

14,0% ogółu ludności Polski3, natomiast zgodnie z danymi na koniec 2018 r. 5 403,4 tys. 

mieszkańców (14,1% ludności Polski). Zatem ogółem województwo mazowieckie 

odnotowało przyrost ludności. Równocześnie należy zauważyć, że choć w 2018 roku ogólne 

saldo migracji (na 1000 ludności) wyniosło 3,1, nie wszystkie jednostki administracyjne 

regionu odnotowały przyrost ludności – dotyczyło to przede wszystkim regionu 

warszawskiego stołecznego (saldo migracji 7,3), a zwłaszcza podregionu warszawskiego 

zachodniego (saldo migracji 10,0). Poszczególne jednostki regionalne zanotowały ubytek 

ludności na skutek migracji (największe ujemne saldo migracji odnotowały podregiony: 

ostrołęcki i radomski oraz siedlecki).  

Tabela 5. Ludność, ruch naturalny oraz migracje ludności według makroregionów, regionów 
i podregionów w 2018 r., na podstawie danych GUS 

Makroregiony  
Regiony 

Podregiony 
Ludność 

Przyrost 
naturalny  

Ogólne 
saldo 

migracji 

Przyrost 
naturalny  
(na 1000 
ludności)  

Ogólne 
saldo 

migracji  
(na 1000 
ludności) 

P O L S K A 38411148 -26022 3612 -0,7 0,1 

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 5403412 1760 16702 0,3 3,1 

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY 3057544 3815 22067 1,3 7,3 

 Podregion Miasto st. Warszawa 1777972 1603 10903 0,9 6,2 

 Podregion warszawski wschodni 639992 1487 4816 2,3 7,6 

 Podregion warszawski zachodni 639580 725 6348 1,1 10,0 

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY 2345868 -2055 -5365 -0,9 -2,3 

 Podregion radomski 611497 -911 -1727 -1,5 -2,8 

 Podregion ciechanowski 340934 -519 -603 -1,5 -1,8 

 Podregion płocki 328487 -841 -641 -2,6 -1,9 

 Podregion ostrołęcki 385915 173 -1185 0,4 -3,1 

 Podregion siedlecki 419631 324 -1144 0,8 -2,7 

 Podregion żyrardowski 259404 -281 -65 -1,1 -0,3 

Poza saldem migracji, istotnym wskaźnikiem demograficznym, który powinien być 

uwzględniany na etapie programowania rozwoju ekonomii społecznej jest odsetek ludności 

 
2 Źródło: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2016 r. 
3 Źródło: Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2016 r., Urząd Statystyczny 
w Warszawie, data opracowania: 30.05.2017 r. 
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w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności4. W 2018 roku największy odsetek 

osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkiwał powiaty: m. st. Warszawę (24,3%) i powiat 

m. Płock (24%) a także powiat lipski (23,4%), powiat m. Radom (23,2%) oraz powiat 

sokołowski (23%).  

Tabela 6. Ludność w powiatach według płci i wieku oraz wybrane wskaźniki demograficzne 

w województwie mazowieckim w 2018 r., stan w dniu 31 XII, na podstawie danych GUS 

   Ogółem   Mężczyźni   Kobiety  
 Wiek 

przedprodukcyjny  
 Wiek 

produkcyjny  
 Wiek 

poprodukcyjny  

 Odsetek ludności 
w wieku 

poprodukcyjnym 
w stosunku do 

ogółu ludności (%)  

 POLSKA   38 411 000   18 582 000   19 829 000   _   _   _   21,4  

 WOJ. MAZOWIECKIE   5 403 412   2 585 436   2 817 976  
  

1 029 237  
  

3 155 659  
  

1 160 428  
 21,4  

 Powiat m. Ostrołęka   52 262   24 947   27 315   9 646  31 341   11 275   21,6  

 Powiat m. Płock   120 000   56 575   63 425   20 580   70 626   28 794   24,0  

 Powiat m. Radom   213 029   101 111   111 918   36 771  126 834   49 424   23,2  

 Powiat m. Siedlce   77 872   36 839   41 033   15 720   45 384   16 768   21,5  

 Powiat m. st. 
Warszawa   1 777 972   817 660   960 312   319 123   1 027 633   431 216   24,3  

 Powiat białobrzeski   33 551   16 948   16 603   6 873   20 443   6 235   18,6  

 Powiat ciechanowski   89 670   44 080   45 590   16 327   54 807   18 536   20,7  

 Powiat garwoliński   108 993   54 166   54 827   23 343   65 782   19 868   18,2  

 Powiat gostyniński   45 203   22 024   23 179   7 557   27 583   10 063   22,3  

 Powiat grodziski   94 091   45 104   48 987   19 738   55 693   18 660   19,8  

 Powiat grójecki   98 451   48 391   50 060   18 755   58 977   20 719   21,0  

 Powiat kozienicki   60 472   30 013   30 459   10 584   36 501   13 387   22,1  

 Powiat legionowski   116 775   56 347   60 428   24 649   69 263   22 863   19,6  

 Powiat lipski   34 214   16 981   17 233   5 657   20 563   7 994   23,4  

 Powiat łosicki   31 023   15 442   15 581   5 684   18 465   6 874   22,2  

 Powiat makowski   45 247   22 613   22 634   8 587   27 302   9 358   20,7  

 Powiat miński   153 824   75 003   78 821   31 912   31 912   31 912   20,7  

 Powiat mławski   73 102   35 843   37 259   13 628   45 229   14 245   19,5  

 Powiat nowodworski   79 291   38 716   40 575   15 017   48 508   15 766   19,9  

 Powiat ostrołęcki   88 735   44 935   43 800   17 978   56 163   14 594   16,4  

 Powiat ostrowski   72 782   36 043   36 739   13 174   44 341   15 267   21,0  

 Powiat otwocki   124 036   59 431   64 605   24 647   73 171   26 218   21,1  

 Powiat piaseczyński   184 951   88 633   96 318   41 506   110 151   33 294   18,0  

 Powiat płocki   111 088   55 087   56 001   20 708   69 479   20 901   18,8  

 Powiat płoński   87 409   43 010   44 399   16 206   53 356   17 847   20,4  

 Powiat pruszkowski   164 240   78 106   86 134   32 668   96 393   35 179   21,4  

 Powiat przasnyski   52 824   26 437   26 387   10 605   32 051   10 168   19,2  

 Powiat przysuski   41 922   20 832   21 090   7 436   25 599   8 887   21,2  

 Powiat pułtuski   51 809   25 612   26 197   9 996   31 754   10 059   19,4  

 Powiat radomski   152 117   75 784   76 333   30 564   94 552   27 001   17,8  

 Powiat siedlecki   81 352   40 953   40 399   16 139   49 800   15 413   18,9  

 Powiat sierpecki   52 196   25 704   26 492   9 611   32 348   10 237   19,6  

 Powiat sochaczewski   85 105   41 481   43 624   16 184   51 521   17 400   20,4  

 Powiat sokołowski   54 217   26 843   27 374   9 416   32 329   12 472   23,0  

 
4 Wiek produkcyjny to (18-64 lata w przypadku mężczyzn i 18-59 lata w przypadku kobiety, wiek poprodukcyjny 
to 65 lat i więcej w przypadku mężczyzn oraz 60 lat i więcej w przypadku kobiet. 
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 Powiat szydłowiecki   39 864   19 888   19 976   7 312   24 679   7 873   19,7  

 Powiat warszawski 
zachodni   117 007   56 280   60 727   23 896   69 734   23 377   20,0  

 Powiat węgrowski   66 174   33 056   33 118   12 495   39 795   13 884   21,0  

 Powiat wołomiński   245 357   118 273   127 084   55 094   149 095   41 168   16,8  

 Powiat wyszkowski   74 065   36 668   37 397   15 103   45 474   13 488   18,2  

 Powiat zwoleński   36 328   18 099   18 229   6 789   22 236   7 303   20,1  

 Powiat żuromiński   38 944   19 217   19 727   7 159   23 879   7 906   20,3  

 Powiat żyrardowski   75 848   36 261   39 587   14 400   44 913   16 535   21,8  

4.1.2 Rynek pracy 

We wrześniu 2019 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 123 279 osób 

bezrobotnych, to jest o 2 283 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 13 432 osoby 

mniej niż we wrześniu 2018 roku. Kobiety stanowiły 52,7% osób bezrobotnych. Stopa 

bezrobocia rejestrowanego w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego 

i wynosi 4,4% (przy średniej dla kraju 5,1%). We wrześniu 2019 roku województwo 

mazowieckie wraz z województwem pomorskim ze stopą bezrobocia 4,4% zajmowało  

ex-equo czwartą pozycję w kraju, za województwem wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) 

i małopolskim (4,2%). Wartość stopy bezrobocia dla kraju zmniejszyła się o 0,1 punktu 

procentowego w porównaniu do sierpnia 2019 roku i wyniosła 5,1%5.  

Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W Warszawie 

występuje najniższy udział osób bezrobotnych (1,4%). W powiecie szydłowieckim udział ten 

jest 16 - krotnie wyższy i wynosi 22,2%. Poza Warszawą (1,4%) najniższa stopa bezrobocia 

występuje w powiatach: warszawskim zachodnim (1,6%) oraz grójeckim (1,9%). We wrześniu 

2019 r. w porównaniu do sierpnia 2019 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się w 31 powiatach, 

w 8 pozostała na tym samym poziomie a w 3 powiatach wzrosła. Największy spadek stopy 

bezrobocia miał miejsce w powiecie szydłowieckim (o 0,6 pkt proc.). Od września ubiegłego 

roku spadek stopy bezrobocia nastąpił w 42 powiatach. Największy spadek odnotowano 

w m. Radom (o 1,1 pkt proc.) oraz w powiatach: gostynińskim (o 2,6 pkt proc.), sierpeckim  

(o 1,6 pkt proc.) i przasnyskim (o 1,3 pkt proc.)6. Mimo pozytywnej tendencji wyrażającej się 

ogólnym spadkiem bezrobocia w regionie, stopa bezrobocia notowana w niektórych 

powiatach przewyższa znacznie stopę notowaną na poziomie całego województwa, 

a nawet kraju. Problem wysokiego bezrobocia wśród mieszkańców najsilniej występuje 

w powiatach: szydłowieckim, przysuskim, radomskim, makowskim, sierpeckim 

i żuromińskim, a także pułtuskim, gostynińskim i w m. Radomiu. W ujęciu regionalnym, 

problem ten jest największy w Podregionie radomskim i ciechanowskim.  

  

 
5 Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie, s.1. 
6 Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie, s.5. 
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Tabela 7. Liczba bezrobotnych ogółem w województwie mazowieckim i w poszczególnych 

powiatach, stan na IX 2018, VIII 2019 i IX 2019 r. 

Lp.  

 Liczba 
bezrobotnych 
ogółem - 
wrzesień 
2018 r.  

 Liczba 
bezrobotnych 
ogółem - 
sierpień 
2019 r.  

 Liczba 
bezrobotnych 
ogółem - 
wrzesień 2019 
r.  

 spadek (-) 
wzrost  
w stosunku  
do września 
2018 r. 
(w osobach)  

 spadek (-) 
wzrost  
w stosunku  
do 
września 
2018 r. 
(%)  

 spadek (-) 
wzrost  
w stosunku  
do sierpnia  
2019 r. 
(w 
osobach)  

spadek (-) 
wzrost 
w stosunku 
do sierpnia  
2019 r. 
(%)  

stopa  
bezrobocia  
sierpień 2019 
r. 
(w procencie 
aktywnych 
zawodowo)  

Województwo 
mazowieckie   136 711   125 562   123 279  - 13 432  - 0,1  - 2 283  - 0,0   4,4  

Region 
warszawski 
stołeczny   44 767   40 021   39 012  - 5 755  - 0,1  - 1 009  - 0,0   2,1  

Podregion 
miasto st. 
Warszawa   21 190   18 555   18 169  - 3 021  - 0,1  - 386  - 0,0   1,4  

Podregion 
warszawski 
wschodni   13 057   12 181   11 930  - 1 127  - 0,1  - 251  - 0,0   5,6  

legionowski   2 472   2 320   2 276  - 196  - 0,1  - 44  - 0,0   6,7  

miński   2 612   2 468   2 435  - 177  - 0,1  - 33  - 0,0   4,9  

otwocki   2 090   1 931   1 851  - 239  - 0,1  - 80  - 0,0   3,8  

wołomiński   5 883   5 462   5 368  - 515  - 0,1  - 94  - 0,0   6,6  

Podregion 
warszawski 
zachodni   10 520   9 285   8 913  - 1 607  - 0,2  - 372  - 0,0   3,0  

grodziski   1 132   995   935  - 197  - 0,2  - 60  - 0,1   2,5  

nowodworski   1 914   1 896   1 854  - 60  - 0,0  - 42  - 0,0   5,8  

piaseczyński   3 576   3 047   2 900  - 676  - 0,2  - 147  - 0,0   3,2  

pruszkowski   2 641   2 288   2 191  - 450  - 0,2  - 97  - 0,0   2,8  

warszawski 
zachodni   1 257   1 059   1 033  - 224  - 0,2  - 26  - 0,0   1,6  

Region 
mazowiecki 
regionalny   91 944   85 541   84 267  - 7 677  - 0,1  - 1 274  - 0,0   8,8  

Podregion 
ciechanowski   13 571   12 916   12 746  - 825  - 0,1  - 170  - 0,0   9,4  

ciechanowski   3 234   2 913   2 869  - 365  - 0,1  - 44  - 0,0   8,4  

mławski   1 858   1 786   1 722  - 136  - 0,1  - 64  - 0,0   5,8  

płoński   3 609   3 381   3 340  - 269  - 0,1  - 41  - 0,0   9,5  

pułtuski   2 531   2 498   2 479  - 52  - 0,0  - 19  - 0,0   12,1  

żuromiński   2 339   2 338   2 336  - 3  - 0,0  - 2  - 0,0   14,1  

Podregion 
ostrołęcki   14 554   13 252   13 059  - 1 495  - 0,1  - 193  - 0,0   8,3  

makowski   3 032   2 881   2 872  - 160  - 0,1  - 9  - 0,0   15,5  

ostrołęcki   3 385   3 081   3 025  - 360  - 0,1  - 56  - 0,0   9,2  

ostrowski   2 578   2 499   2 455  - 123  - 0,0  - 44  - 0,0   8,4  

przasnyski   1 987   1 745   1 694  - 293  - 0,1  - 51  - 0,0   8,1  

wyszkowski   1 236   917   948  - 288  - 0,2   31   0,0   3,1  

m. Ostrołęka   2 336   2 129   2 065  - 271  - 0,1  - 64  - 0,0   8,1  

Podregion 
radomski   33 572   31 936   31 503  - 2 069  - 0,1  - 433  - 0,0   12,7  

białobrzeski   1 002   956   991  - 11  - 0,0   35   0,0   7,0  
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kozienicki   2 394   2 274   2 223  - 171  - 0,1  - 51  - 0,0   9,2  

lipski   1 539   1 523   1 464  - 75  - 0,0  - 59  - 0,0   9,1  

przysuski   3 544   3 478   3 424  - 120  - 0,0  - 54  - 0,0   17,9  

radomski   9 224   8 812   8 763  - 461  - 0,0  - 49  - 0,0   16,2  

szydłowiecki   3 334   3 290   3 173  - 161  - 0,0  - 117  - 0,0   22,2  

zwoleński   1 434   1 322   1 324  - 110  - 0,1   2   0,0   9,1  

m. Radom   11 101   10 281   10 141  - 960  - 0,1  - 140  - 0,0   11,0  

Podregion 
płocki   13 688   12 233   12 051  - 1 637  - 0,1  - 182  - 0,0   8,9  

gostyniński   2 339   1 860   1 858  - 481  - 0,2  - 2  - 0,0   11,0  

płocki   4 154   3 802   3 757  - 397  - 0,1  - 45  - 0,0   10,2  

sierpecki   2 979   2 731   2 669  - 310  - 0,1  - 62  - 0,0   14,4  

m. Płock   4 216   3 840   3 767  - 449  - 0,1  - 73  - 0,0   6,0  

Podregion 
siedlecki   10 764   9 873   9 743  - 1 021  - 0,1  - 130  - 0,0   5,5  

garwoliński   3 721   3 532   3 547  - 174  - 0,0   15   0,0   8,3  

łosicki   782   674   630  - 152  - 0,2  - 44  - 0,1   4,0  

siedlecki   1 589   1 417   1 428  - 161  - 0,1   11   0,0   4,5  

sokołowski   1 233   1 175   1 167  - 66  - 0,1  - 8  - 0,0   4,9  

węgrowski   1 607   1 476   1 437  - 170  - 0,1  - 39  - 0,0   5,5  

m. Siedlce   1 832   1 599   1 534  - 298  - 0,2  - 65  - 0,0   4,1  

Podregion 
żyrardowski   5 795   5 331   5 165  - 630  - 0,1  - 166  - 0,0   4,8  

grójecki   938   859   866  - 72  - 0,1   7   0,0   1,9  

sochaczewski   2 101   1 845   1 717  - 384  - 0,2  - 128  - 0,1   4,9  

żyrardowski   2 756   2 627   2 582  - 174  - 0,1  - 45  - 0,0   9,7  

 

Udział w bezrobociu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy uległ 

nieznacznym zmianom w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy stanowiły 82,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 

w województwie. Ponad połowa z nich (52,8%) to osoby długotrwale bezrobotne,  

27,3% to osoby w wieku powyżej 50 lat, a 24,2% stanowią osoby przed 30 r.ż.7. 

4.1.3 Edukacja 

W 2017 r. w województwie funkcjonowało 96 szkół wyższych i 10 jednostek zamiejscowych, 

w których studiowało blisko 259 tys. studentów. Największy ich udział był w regionie 

Warszawskim stołecznym, gdzie zlokalizowanych było 77 szkół wyższych oraz 5 jednostek 

zamiejscowych. W Mazowieckim regionalnym było 19 szkół i 5 jednostek zamiejscowych.  

Tym samym w 2017 r. na 10 tys. mieszkańców województwa przypadało 4388 studentów 

(Polska 317). Wskaźnik ten jest wyższy w regionie Warszawskim stołecznym i wynosi 698, 

natomiast w Mazowieckim regionalnym 102.  

 
7 Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie, s.6. 
8 Na podstawie dostępnych danych GUS obejmujących 2017 r. 
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Średni odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym w województwie 

kształtował się na poziomie 35,7% (Polska 26,3%), przy czym w regionie Warszawskim 

stołecznym osiągnął wielkość 51,1%, a w Mazowieckim regionalnym 19,7%. Dominującym 

ośrodkiem akademickim była Warszawa, w której zlokalizowanych było 70 uczelni wyższych 

i 4 jednostki zamiejscowe. W stolicy studiowało około 230 tys. studentów (88,9% studentów 

województwa). Poza Warszawą znaczącymi ośrodkami szkolnictwa wyższego ze względu  

na liczbę studentów były miasta: Radom (7,6 tys.), Siedlce (6,4 tys.) oraz Płock (5,8 tys.). 

Sieć placówek edukacyjnych na obszarze województwa po reformie oświaty (2017 r.) 

tworzyły: 374 licea ogólnokształcące, do których uczęszczało 81,2 tys. uczniów; 216 

techników z ponad 60 tys. uczniów; 65 zasadniczych szkół zawodowych, do których 

uczęszczało 10,7 tys. uczniów; 153 branżowe szkoły I stopnia, do których uczęszczało blisko 5 

tys. uczniów oraz 278 szkół policealnych (30,6 tys. uczniów).  

4.1.4 Bezpieczeństwo 

Jak wynika ze statystyk GUS dotyczących przestępstw stwierdzonych przez policję 

w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w I półroczu 2019 r., województwo 

mazowieckie wraz z województwem śląskim znajduje się w czołówce województw, 

w których do tak zdefiniowanych9 przestępstw dochodzi najczęściej. Wewnątrz 

województwa mazowieckiego obserwuje się duże zróżnicowanie skali przestępczości, 

problem ten jest największy w powiecie m.st. Warszawa, następnie w powiecie 

wołomińskim, powiecie m. Radom, piaseczyńskim, pruszkowskim, mławskim a także 

w powiecie m. Płock, legionowskim, mińskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, 

sochaczewskim (przedstawione dane oczywiście jedynie sygnalizują problem, liczba 

przestępstw zależy również od wielkości danej jednostki organizacyjnej, co nie zmienia faktu, 

że występują w województwie mazowieckim obszary, gdzie przestępczość jest nasilona, 

które to obszary można przynajmniej wstępnie zidentyfikować na podstawie 

przedstawionego zestawienia).  

  

 
9 Statystyki dotyczą przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach 
przygotowawczych. 
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Wykres 1. Liczba przestępstw stwierdzonych w poszczególnych powiatach województwa 

mazowieckiego, stan na I półrocze 2019 r. 

 

Według danych Komendy Głównej Policji w 2017 r. w województwie mazowieckim 

odnotowano niemal 104 tys. przestępstw, w tym w Warszawie – blisko 46 tys. 

W stosunku do 2016 r. zarówno w województwie mazowieckim, jak i w Warszawie spadła 

liczba przestępstw stwierdzonych odpowiednio o 3,9% i 6,0%. W województwie mniej było 

przestępstw drogowych (o 7,3%) i kryminalnych (o 4,8%), a więcej – gospodarczych (o 3,7%). 

Natomiast w Warszawie zmniejszyła się liczba przestępstw gospodarczych (o 12,1%), 

drogowych (o 9,3%) i kryminalnych (o 4,5%). 

W 2017 r. w przypadku przestępstw tzw. uciążliwych społecznie, w województwie i w stolicy 

zanotowano mniej rozbojów (o 18,9% i 9,3%), kradzieży cudzej rzeczy (o 12,5% i 10,1%) oraz 

kradzieży samochodu (o 8,3% i 7,9%). Bójek i pobić było w województwie mniej o 10,9%, 

a w Warszawie więcej o 0,6%. 

Spadek liczby przestępstw, zarówno w województwie (o 9,3%), jak i w Warszawie (o 12,3%) 

odnotowano w grupie przestępstw dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem 

alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, więcej natomiast było przestępstw 

narkotykowych (odpowiednio o 16,2% i 15,8%). Liczba oszustw w województwie zwiększyła 

się o 0,5%, a w stolicy zmniejszyła o 11,9%. 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w 2017 r. ukształtował się na poziomie 

60,0% dla województwa i 46,4% dla m.st. Warszawy. W stosunku do 2016 r. wskaźnik ten 

zwiększył się w województwie o 4,0 p. proc. i w Warszawie o 3,3 p. proc. Największą 
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skuteczność w wykrywaniu sprawców przestępstw odnotowano w powiecie żuromińskim 

(92,3%), natomiast najniższą w Warszawie (46,4%)10. 

4.1.5 Pomoc społeczna 

Z roku na rok maleje liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy 

społecznej (dane ze sprawozdań MRPiPS-03). Jednak ze względu na skomplikowany 

charakter spraw coraz więcej czasu należy poświęcić na ich rozpatrzenie i udzielenie 

właściwej do sytuacji pomocy. Jednocześnie wzrosła liczba rodzin, objętych wyłącznie pracą 

socjalną. Niezależnie od wzrostu liczby pracowników socjalnych, 46 gmin w województwie 

mazowieckim nadal nie spełnia standardu zatrudnienia, wynikającego z ustawy o pomocy 

społecznej11.  

Tabela 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i liczba rodzin objętych pracą socjalną 

w województwie mazowieckim, stan na rok 2015 i 2018 oraz różnica procentowa. 

Liczba osób, którym decyzją przyznano 
świadczenia 

2015 rok 2018 rok Różnica procentowa 

Zasiłki stałe 27 775 26 446 spadek o 5% 

Zasiłki okresowe 32 084 22 347 spadek o 30% 

Inne zasiłki celowe i w naturze 92 637 73 414 spadek o 21% 

Posiłek 93 411 63 662 spadek o 32% 

w tym: posiłek dla dzieci 83 575 54 759 spadek o 34% 

Liczba rodzin 2015 rok 2018 rok Różnica procentowa 

Praca socjalna 122 800 116 020 spadek o 6% 

w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 28 238 33 503 wzrost o 19% 

Źródło: Polityka społeczna i programy rządowe w województwie mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

w Warszawie, s. 3. 

4.1.6 Uzależnienia 

Jedynym rzetelnym badaniem pozwalającym oszacować skalę uzależnień od alkoholu 

i narkotyków w Polsce jest badanie EZOP, które było pierwszym w Polsce badaniem stanu 

zdrowia psychicznego Polaków i zostało zrealizowane w 2012 r. zgodnie z metodologią WHO 

we współpracy z Konsorcjum World Mental Health na próbie mieszkańców Polski w wieku 

produkcyjnym (18-64 lata)12. Zgodnie z wynikami tego badania zaburzenia związane 

z używaniem substancji, w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu oraz nadużywanie 

i uzależnienie od narkotyków stanowiły najczęściej występujące spośród różnych zaburzeń 

psychicznych. Alkoholu w 2012 r. nadużywało aż 11,9% Polaków w wieku produkcyjnym, 

natomiast uzależnionych od alkoholu było 2,4%. Narkotyków nadużywało 1,4% Polaków 

w wieku produkcyjnym, natomiast uzależnionych od narkotyków było 0,3%. Choć 

 
10 Źródło: dane Komendy Głównej Policji za 2017 r., http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-

ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html 

Dane dotyczą przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych; 

bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. 
11 Polityka społeczna i programy rządowe w województwie mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie, s. 3. 
12 https://ezop.edu.pl/ezop-i/ (dostęp: 25.11.2019 r.). W przygotowaniu są wyniki kolejnej edycji badania (EZOP 
II), co pozwoli na zaktualizowanie dokonanych oszacowań.   

https://ezop.edu.pl/ezop-i/
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w udostępnionych wynikach badania EZOP nie podano dokładnych danych na temat 

uzależnień od alkoholu i narkotyków mieszkańców poszczególnych regionów, to można 

z pewnym marginesem błędu ekstrapolować powyższe wartości wskaźników odnoszących się 

do kraju także na populację mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-65 lat, 

przy założeniu, że częstotliwość występowania problemu nadużywania i uzależnienia  

od alkoholu i narkotyków jest aktualnie taka sama, jak w 2012 r. Ludność województwa 

mazowieckiego w wieku produkcyjnym w 2018 r. wyniosła 3 155 659 osób (zob. tabela 2 

w niniejszym raporcie). W tabeli 4 zamieszczonej poniżej zaprezentowano szacunkowe 

wartości bezwzględnej liczby mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 

produkcyjnym nadużywających alkoholu/ narkotyków oraz uzależnionych od tych substancji 

w 2018 r. Alkoholu nadużywa ok. 375 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego, zaś 

uzależnionych od niego jest 75 tys. mieszkańców. 44 tys. mieszkańców nadużywa 

narkotyków, zaś uzależnionych od nich jest 9 tys. osób. 

Tabela 9. Szacunkowa liczba mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-64 lata 
nadużywających oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków (w tys.) w 2018 roku 

Problem społeczny Liczba osób13 

Nadużywanie alkoholu 375 

Uzależnienie od alkoholu 75  

Nadużywanie narkotyków 44  

Uzależnienie od 
narkotyków 

9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania EZOP oraz danych GUS. 

  

 
13 Szacunkowa liczba osób w wieku produkcyjnym doświadczających problemu społecznego (w tys.) 
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4.2 Najważniejsze problemy społeczne występujące w poszczególnych 

regionach 

Tabela 10. Najważniejsze problemy występujące w powiatach województwa mazowieckiego.  
Podregion Powiat Najważniejsze problemy społeczne 

Ciechanowski 

mławski  

• wysokie bezrobocie,  
• odpływ młodych wykształconych ludzi za granicę lub 

do większych ośrodków miejskich,  
• starzejące się społeczeństwo na terenie powiatu, 
• ubożenie społeczeństwa w wyniku słabego rynku 

pracy,  

• brak poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, 
• nierozwiązany problem opieki nad osobami starszymi, 

• brak organizacji działających na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mała aktywność społeczna mieszkańców powiatu, 

• brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 
zakładu aktywności zawodowej14, 

• brak warsztatu terapii zajęciowej, 
• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 

społecznej (mimo wysokiego poziomu bezrobocia)15  

płoński 

• w 2018 roku w powiecie płońskim nadal stopa 
bezrobocia przekraczała rozmiary bezrobocia w kraju 
oraz w województwie mazowieckim16, w strukturze 
bezrobocia w powiecie płońskim w 2018 roku należy 
zwrócić uwagę na utrzymujący się wysoki poziom 
bezrobocia długotrwałego, dość niski poziom 
wykształcenia bezrobotnych oraz dużą grupę 
bezrobotnych zamieszkujących na terenach 
wiejskich17, 

• według prognoz GUS populacja osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji z uwagi na starszy wiek lub 
niepełnosprawność, w tym również w zamieszkałych 
w powiecie płońskim, będzie systematycznie 
wzrastać18 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 
• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 

społecznej (mimo utrzymującego się wysokiego 
poziomu bezrobocia)19 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 

 
14 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 2020, s. 88 – 89 i dane GUS.  
15 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
16 Źródło: Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r., s. 36 i dane GUS. 
17 Źródło: Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r., s. 33 i dane GUS. 
18 Źródło: Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r., s. 28-29 i dane GUS. 
19 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 

http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/
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(jedno)20 

żuromiński 

• utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• wzrastająca liczba osób ubogich, 

• izolacja społeczna rodzin z dysfunkcjami, 

• wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych, w tym rodzin nie 
skłaniających się do współpracy w celu zmiany swojej 
trudnej sytuacji społecznej, 

• zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży uzależnionych 
od używek, długi czas oczekiwania na terapię 
w placówkach odwykowych21 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 
społecznej (mimo utrzymującego się wysokiego 
poziomu bezrobocia)22 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)23 

pułtuski 

• wysoki poziom bezrobocia, w tym bezrobocie 
pokoleniowe, 

• niski potencjał rozwojowy i innowacyjność gmin 
wiejskich24, 

• zbyt mało środków finansowych, które mogłyby być 
przeznaczone na zwiększenie usług na rzecz osób 
niepełnosprawnych,  

• brak ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi25 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej (mimo 
utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia)26 

• brak przedsiębiorstw społecznych27 

ciechanowski 

• najbardziej istotnym i powszechnym powodem 
przyznawania pomocy pieniężnej jest bezrobocie. 
Osób ubiegających się o pomoc z tego tytułu jest 
najwięcej. Kolejnym problemem, z jakim borykają się 
mieszkańcy powiatu ciechanowskiego i z powodu 
którego otrzymują pomoc pieniężną, jest ubóstwo – 
liczba pomocy w tym zakresie utrzymuje się na 
wysokim poziomie28, 

 
20 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
21 Źródło: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024, s. 66-69 i dane 
GUS. 
22 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
23 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
24 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2030, s. 81 i dane GUS. 
25 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2030, s. 87 i dane GUS. 
26 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
27 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
28 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim. s. 22 i dane GUS.  

http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
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• problem starzenia się mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego29, 

• saldo migracji jest ujemne, niewielki lub ujemny 
przyrost naturalny powoduje w rezultacie spadek 
liczby mieszkańców30, 

• niewystarczający dostęp do usług medycznych31 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej (mimo wysokiego 
poziomu bezrobocia)32 

Radomski 

lipski 

• utrzymujące się bezrobocie, 

• ubożenie społeczeństwa, 

• postępujące starzenie się ludności wiejskiej, niechęć 
ludzi młodych do pracy w rolnictwie33 

• migracje osób wykształconych z terenu powiatu  
do dużych ośrodków miejskich, 

• znaczna skala potrzeb w zakresie pomocy społecznej34 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają wyłącznie 
podmioty 1 typu, tj. 2 warsztaty terapii zajęciowej), 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych (mimo 
utrzymującego się bezrobocia)35 

• brak przedsiębiorstw społecznych36 

zwoleński 

• wysoki poziom bezrobocia (stopa bezrobocia 20,8%) 
oraz niekorzystna struktura bezrobotnych, 

• emigracja ludzi młodych i wykształconych, 

• ujemny przyrost naturalny, 

• starzejące się społeczeństwo na terenie powiatu 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 
brak zakładu aktywności zawodowej, spółdzielni 
inwalidów i niewidomych37 

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (funkcjonuje 
warsztat terapii zajęciowej i 1 spółdzielnia socjalna),  

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 

 
29 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim. s. 37 i dane GUS.  
30 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim. s. 15 i dane GUS.  
31 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim. s. 82 i dane GUS.  
32 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
33 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020, s. 105-106 i dane GUS. 
34 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020, s. 103 i dane GUS. 
35 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
36 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
37 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 – 2022, s. 113-114 i dane GUS. 
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społecznej (mimo utrzymującego się bezrobocia)38 

• brak przedsiębiorstw społecznych39 

radomski 

• stopa bezrobocia (17,7%) odnotowana w 2018 r. jest 
najniższa od ponad dekady, ale mimo to kilkakrotnie 
wyższy niż w woj. mazowieckim i kraju40 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej41 

szydłowiecki 

• utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, w tym 
znaczne, ukryte bezrobocie na wsi, strukturalne, 
odziedziczone bezrobocie w drugim pokoleniu, wysoki 
poziom bezrobocia wśród młodzieży42, 

• niski poziom życia mieszkańców obszarów wiejskich, 

• ujemne saldo migracji, 
• wzrastający wskaźnik obciążenia demograficznego 

osobami starszymi43 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej44 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)45 

przysuski 

• starzenie się społeczeństwa, 

• ujemny przyrost naturalny, 

• wysoka stopa bezrobocia, 

• występujący problem ubóstwa, 

• wysoka stopa bezrobocia wśród młodzieży46 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 
społecznej (mimo wysokiej stopy bezrobocia, 
występującego problemu ubóstwa)47 

• brak przedsiębiorstw społecznych48 

białobrzeski 

• stosunkowo duża liczba beneficjentów pomocy 
społecznej, 

• problem starzenia się społeczeństwa, 

• znaczny odsetek osób pozostających bez pracy, 

• dysproporcje wśród mieszkańców pod względem 
statusu zawodowego i materialnego 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

 
38 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
39 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
40 Źródło: Raport o stanie powiatu radomskiego w 2018 roku, s. 41 i dane GUS. 
41 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r 
42 Źródło: Strategia rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025, s. 72 i dane GUS. 
43 Źródło: Strategia rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025, s. 70-71 i dane GUS. 
44 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
45 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
46 Źródło: Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2022, s. 67-68, 93, 117, 
142 i dane GUS. 
47 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
48 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
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• brak na terenie powiatów centrów integracji 
społecznej oraz zakładu aktywności zawodowej49 

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działa wyłącznie 
warsztat terapii zajęciowej), 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak spółdzielni socjalnych mimo stosunkowo dużej 
liczby beneficjentów pomocy społecznej i osób 
bezrobotnych50 

• brak przedsiębiorstw społecznych51 

kozienicki 

• wysoka stopa bezrobocia,  

• mała liczba ludności z wykształceniem wyższym, brak 
szkół wyższych, 

• niewystarczający dostęp do specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• ujemny przyrost naturalny (depopulacja), 
• migracja wewnętrzna na pobyt stały52 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 
• brak centrów aktywności zawodowej i klubów 

aktywności zawodowej53 
• brak przedsiębiorstw społecznych54 

m. Radom 

• niski wskaźnik dzietności kobiet, brak prostej 
zastępowalności pokoleń, 

• wysokie ujemne saldo migracji, 
• spadek liczby ludności, 
• pogłębiający się proces „starzenia się społeczeństwa”, 
• wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego, wysoki 

odsetek bezrobotnych w wieku aktywności 
zawodowej, wysoki odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych, 

• wysoki wskaźnik przestępczości, 
• niedostateczny rozwój infrastruktury społecznej 

w zakresie ośrodków wsparcia m.in. dla osób starszych 
oraz miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży55 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

 
49 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016 – 2025, s. 
51 i dane GUS. 
50 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
51 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
52 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020, s. 136-137 i dane GUS. 
53 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
54 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
55 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020, s. 100 i dane GUS. 
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• brak zakładu aktywności zawodowej, 
• brak centrów integracji społecznej56 

Ostrołęcki 

makowski 

• utrzymujące się wysokie bezrobocie, 

• ubożenie mieszkańców, 

• brak działań rewitalizacyjnych na obszarach miejskich, 

• mała mobilność zawodowa mieszkańców oraz 
niedostateczna liczba ofert pracy57 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają wyłącznie 
podmioty jednego typu, tj. 2 spółdzielnie socjalne), 

• brak warsztatu terapii zajęciowej, 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej58 

przasnyski 

• niedobór kadr z wyższym wykształceniem 
technicznym, 

• migracja ludności, zwłaszcza młodej i dobrze 
wykształconej kadry specjalistów oraz nasilający się 
proces „wymywania” zasobów ludzkich z terenu 
powiatu do dużych ośrodków (Warszawa, Olsztyn, 
Płock), 

• wysokie bezrobocie strukturalne na terenach 
wiejskich, przeludnienie agrarne - zbyt duża liczba 
ludności utrzymuje się z rolnictwa, niekorzystna 
struktura wiekowa mieszkańców wsi, 

• znaczne dysproporcje przestrzenne dochodów 
i poziomu zamożności ludności powiatu, 

• niekorzystna struktura bezrobotnych, wyrażająca się 
wysokim udziałem osób bez prawa do zasiłku, 
długotrwale bezrobotnych oraz ludzi młodych w wieku 
do 24 lat, 

• niska mobilność zawodowa ludności wiejskiej, 

• niska dynamika spadku poziomu bezrobocia wśród 
kobiet oraz wysoka liczba kobiet, które nigdy nie 
pracowały, 

• niekorzystna struktura zatrudnienia o przewadze 
pracujących w rolnictwie i zbyt niskim wskaźniku 
zatrudnienia w sektorze produkcji i usług, zwłaszcza 
rynkowych, 

• duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niska liczba podmiotów ekonomii społecznej59, 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

 
56 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
57 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2015-2022, s. 76 i dane GUS. 
58 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
59 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020, s. 63-64 i dane GUS. 
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• brak centrów integracji społecznej60 
• brak przedsiębiorstw społecznych61 

wyszkowski 

• wysoka stopa bezrobocia, 

• duża migracja wykwalifikowanych zasobów pracy do 
większych ośrodków miejskich,  

• brak atrakcyjnych ofert pracy dla absolwentów szkół, 

• duży odsetek gospodarstw domowych korzystających 
z pomocy społecznej62, 

• niekorzystne trendy demograficzne, starzejące się 
społeczeństwo, wzrastająca liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym63 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej i klubów integracji 
społecznej (mimo dużego odsetka gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy społecznej 
i wysokiej stopy bezrobocia)64 

• brak przedsiębiorstw społecznych65 

ostrowski 

• przestarzała struktura zatrudnienia (50% ogółu 
zatrudnionych pracuje w rolnictwie), 

• nieodpowiednie dopasowanie wykształcenia 
i kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

• wysoki poziom bezrobocia i jego niekorzystna 
struktura; 

• starzenie się społeczeństwa (odwrócona piramida 
wieku), niekorzystne prognozy demograficzne. 

• rosnące zjawisko przestępczości wśród nieletnich, 

• spowodowany niżem demograficznym spadek liczby 
szkół w powiecie66 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (funkcjonuje 
warsztat terapii zajęciowej i 1 spółdzielnia socjalna), 

• brak zakładu aktywności zawodowej,  

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 
społecznej (mimo utrzymującego się bezrobocia)67 

ostrołęcki 

• niski poziom dochodów ludności, 

• niski poziom wykształcenia ludności 

• wysokie bezrobocie, 

• migracja młodych wykształconych osób68 

 
60 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
61 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
62 Źródło: Strategia / Program Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025, s. 211-212 i dane GUS. 
63 Źródło: Strategia / Program Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025, s. 201 i dane GUS. 
64 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
65 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
66 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022, s. 136 – 137 i dane GUS. 
67 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
68 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020, s. 28 i dane GUS. 
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Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej,  

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 
społecznej (mimo diagnozowanego wysokiego 
bezrobocia i niskiego poziomu dochodów ludności 
powiatu)69 

m. Ostrołęka 

• proces starzenia się społeczeństwa,  

• wysoka stopa bezrobocia oraz dość wysoki odsetek 
osób młodych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, 
długotrwałe bezrobocie, 

• ujemne saldo migracji, w tym ludzi młodych70 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej,  

• brak centrum integracji społecznej71 

Siedlecki 

łosicki 

• wysoki poziom bezrobocia, 

• niski poziom wynagrodzeń, 

• ujemny przyrost naturalny i starzenie się 
społeczeństwa 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niska aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców 
wykluczonych społecznie72, 

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają wyłącznie 
podmioty jednego typu, tj. 4 spółdzielnie socjalne), 

• brak warsztatu terapii zajęciowej, 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej73 

• brak przedsiębiorstw społecznych74 

garwoliński 

• rosnące bezrobocie,  
• migracja ludzi wykształconych do Warszawy, 
• duża ilość osób mieszkających na terenach wiejskich – 

ukryte bezrobocie, 
• wzrost patologii społecznych, 

• słabo rozwinięta polityka senioralna75 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają wyłącznie 
podmioty jednego typu, tj. 2 warsztaty terapii 
zajęciowej), 

 
69 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
70 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020, s. 132 i dane GUS. 
71 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
72 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku s. 64-65 i dane 
GUS. 
73 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
74 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
75 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego 2015 – 2030, s. 46-49 i dane GUS. 
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• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych76 

• brak przedsiębiorstw społecznych77 

sokołowski 

• niedostatecznie rozwinięta opieka nad osobami 
starszymi (geriatria, opieka paliatywna, brak dziennych 
domów pomocy społecznej), 

• brak profilaktyki przeciwko uzależnieniom,  
• wysokie bezrobocie na terenach wiejskich, 
• wysokie bezrobocie wśród osób młodych,  
• znaczny udział osób długotrwale bezrobotnych, 
• niska podaż miejsc pracy na rynku, 

• migracja ludności do dużych miast, wyjazdy ludzi 
młodych78 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działa 1 warsztat 
terapii zajęciowej i 1 spółdzielnia inwalidów 
i niewidomych), 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych (mimo dużych 
i złożonych problemów w zakresie rynku pracy)79 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)80 

węgrowski 

• ujemny przyrost naturalny w większości gmin, 
szczególnie wiejskich, 

• wysokie bezrobocie wśród osób młodych 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niskie środki finansowe na dotacje na rzecz organizacji 
pozarządowych, 

• brak aktywności społecznej większości 
zarejestrowanych organizacji non-profit81 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej82 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)83 

siedlecki 
• niskie dochody mieszkańców,  

• pogarszająca się struktura demograficzna ludności 
powiatu,  

 
76 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
77 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
78 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2016 – 2025, s. 105 i dane GUS. 
79 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
80 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
81 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, s. 40 – 41 i dane GUS. 
82 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
83 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
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• wysoka stopa bezrobocia na wsi84  
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej i klubu integracji 
społecznej85 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)86 

m. Siedlce 

• stały i konsekwentny proces starzenia się ludności, 

• koncentracja przestrzenna zjawisk kryzysowych 
(stosunkowo duże nasilenie przestępczości i liczby 
osób korzystających z pomocy społecznej oraz niskie 
dochody) głównie w Śródmieściu i południowej 

dzielnicy przemysłowej87 

• niskie średnie wynagrodzenie,  

• bierność osób bezrobotnych, ich utrwalona, niechętna 
postawa wobec wychodzenia za stanu wyuczonego czy 
dziedziczonego bezrobocia oraz brak woli osób 
korzystających z pomocy społecznej do zmiany swojej 
sytuacji życiowej, 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mało miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, 
• niewystarczająca współpraca przedsiębiorców 

z organizacjami pozarządowymi88 

Płocki gostyniński 

• konkurencyjność dużych ośrodków, które przyciągają 
swoją ofertą młodych mieszkańców powiatu, 

• brak jasnej perspektywy kariery edukacyjnej 
i zawodowej dla kolejnych nowych pokoleń, 

• emigracja zarobkowa wykształconych kadr 
i specjalistów rzemieślników, 

• niż demograficzny wpływający na szkolnictwo 
i zatrudnienie oraz otrzymywane przez powiat 
subwencje, 

• bezrobocie mieszkańców na terenach wiejskich, 
• bariery architektoniczne i cywilizacyjne utrudniające 

codzienne funkcjonowanie osobom starszym 
i niepełnosprawnym89 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działa 1 warsztat 
terapii zajęciowej i 1 spółdzielnia socjalna), 

 
84 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r., s. 16 i dane 

GUS. 
85 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
86 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
87 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r., s. 3-4 i dane GUS. 
88 Źródło Strategia Problemów Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016 – 2025, s. 
115-122 i dane GUS. 
89 Źródło: Strategia Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2030, s. 24 i dane GUS. 
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• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrum integracji społecznej, klubu integracji 
społecznej90 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)91 

płocki 

• brak szeroko rozwiniętej sieci placówek szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, także zawodowego, 
konkurencyjnych do miasta Płock, 

• niekorzystne trendy demograficzne, 

• wzrost atrakcyjności jako miejsca zamieszkania gmin 
„podpłockich” i spadek atrakcyjności w tym zakresie 
gmin wschodniej części powiatu płockiego92 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak centrów integracji społecznej93 

sierpecki 

• ujemny przyrost naturalny ludności w powiecie, 
• migracja zewnętrzna ludności w celach zarobkowych, 
• systematyczny spadek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i narastający proces starzenia się 
społeczeństwa, 

• wysoka stopa bezrobocia, 
• duży udział kobiet w grupie bezrobotnych, szczególnie 

w wieku reprodukcyjnym i powyżej 50 lat, 
• niskie wykształcenie i kwalifikacje bezrobotnych, 

w szczególności osób niepełnosprawnych, 

• rosnąca liczba osób i rodzin z problemem 
alkoholowym lub innym uzależnieniem, szczególnie 
wśród młodzieży, 

• skrywane w małych społecznościach lokalnych 
zjawiska przemocy w rodzinie, 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• stosunkowo mała liczba organizacji pozarządowych 
w gminach działających w obszarze pomocy 
społecznej, 

• brak warsztatów terapii zajęciowej w powiecie, 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• niepełna wiedza o ilości osób niepełnosprawnych 
w powiecie i ich potrzebach94 

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działa 1 warsztat 
terapii zajęciowej i 2 spółdzielnie socjalne), 

• brak centów integracji społecznej i klubów integracji 
społecznej95 

 
90 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
91 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
92 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014 – 2020, s. 17, 34-35 i dane GUS. 
93 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
94 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013 – 2023, s. 73-
75 i dane GUS. 
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• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)96 

m. Płock 

• niedopasowanie struktury zasobów siły roboczej do 
podaży pracy, 

• duży odsetek bezrobotnych z wykształceniem 
podstawowym i gimnazjalnym oraz osób powyżej 50 
roku życia, 

• występujące w mieście skupiska środowisk 
generujących niewłaściwe postawy społeczne, 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• bariery utrudniające aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych, 

• ograniczona oferta zatrudnienia w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 

• brak koordynacji działań na rzecz wsparcia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie (brak mobilności 
uczestników zajęć w WTZ), 

• brak danych dotyczących populacji osób 
niepełnosprawnych i ich potrzeb na terenie miasta97 

• brak klubu integracji społecznej98 

Warszawski m. st. 
Warszawa 

• deficyt działania mieszkańców na rzecz miasta i jego 
społeczności, 

• niekorzystne skutki zmian demograficznych – starzenia 
się społeczeństwa,  

• wciąż rzadkie relacje między warszawskimi uczelniami, 
a biznesem i administracją lokalną, 

• oferta mieszkaniowa niedostosowana do potrzeb 
i możliwości finansowych części mieszkańców, 

• niewystarczająca infrastruktura sprzyjająca spędzaniu 
wolnego czasu, 

• niska aktywność kulturalna mieszkańców, 

• niewykształcona w pełni policentryczna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna miasta, 

• silne zróżnicowania nasyceniem podmiotami 
gospodarczymi i w konsekwencji tego miejscami pracy 
między dzielnicami, 

• nierównomiernie przestrzennie rozwinięta 
infrastruktura społeczna, 

• atrakcyjność inwestycyjna i osiedleńcza, które 
stymulują aktywność firm deweloperskich i zwiększają 
presję na dalszy „wzrost” Warszawy, kosztem jakości 
życia,99 

• starzejąca się ludność, 

 
95 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
96 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
97 Źródło: Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, s. 71,75 i dane GUS. 
98 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
99 Źródło: Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, s. 43-44 i dane GUS. 
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• obszarowe kumulacje problemów społecznych 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• rozproszenie działań i inicjatyw zarówno organizacji 
pozarządowych, jak i administracji publicznej, 

• niewystarczająca współpraca pomiędzy jednostkami 
miasta i dzielnic dla integracji osób 
niepełnosprawnych100 

• brak centrów integracji społecznej101 

Warszawski 

wschodni 

legionowski 

• duży odsetek ludności napływowej i wynikająca z tego 
mniejsza identyfikacja z obszarem powiatu (brak 
„tożsamości lokalnej”, „patriotyzmu lokalnego”), 

• wysoka stopa rejestrowanego bezrobocia 14,6%, 

• niekorzystna struktura wiekowa ludności – rosnąca 
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym; 

• bezrobocie ukryte, 

• niskie kwalifikacje zawodowe osób pozostających bez 
pracy 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• zbyt wąski zakres działalności organizacji 
pozarządowych, 

• zbyt mała liczba warsztatów terapii zajęciowej102, 

• brak zakładu aktywności zawodowej103 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)104 

wołomiński 

• wysokie bezrobocie rejestrowane, 

• znaczny odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych 
i pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok, 

• migracja wewnątrz powiatu (wieś-miasto), 

• ograniczony kapitał społeczny 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niedostateczna współpraca samorządów 
z organizacjami pozarządowymi, 

• słaba aktywność organizacji pozarządowych 
w konsultacjach społecznych105 

• brak zakładu aktywności zawodowej106 

miński 

• niewystarczająca liczba rodzin zastępczych, 

• niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia dziennego, 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niewystarczająca współpraca instytucji i organizacji 
pozarządowych w zakresie promocji istniejących 
atrakcji turystycznych, 

• brak zintegrowanego systemu wsparcia na poziomie 

 
100 Źródło: Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 
2020 i dane GUS. 
101 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
102 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025, s. 38-40 i dane GUS. 
103 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
104 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
105 Źródło: Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku, s. 109-110 i dane GUS. 
106 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
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lokalnym dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną107 

• brak centrów integracji społecznej108 
• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 

(jedno)109 

otwocki 

• „starzenie” się społeczeństwa, 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niezadawalający stopień integracji i aktywności 
społecznej,  

• rozdrobnienie i brak koordynacji działalności 
organizacji pozarządowych110 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej111 

Warszawski 

zachodni 

grodziski 

• migracja ludności spoza powiatu (osłabienie więzi 
lokalnych), 

• mała aktywność bezrobotnych 
w przekwalifikowywaniu się, 

• mała mobilność osób długotrwale bezrobotnych, 

• słabo rozwinięty ruch spółdzielczy112 

• bardzo mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają wyłącznie 
2 warsztaty terapii zajęciowej), 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych113 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)114 

warszawski-
zachodni 

• wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi 
społecznej wynikający między innymi ze zmieniającej 
się struktury wieku mieszkańców115 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niewystarczający poziom delegowania zadań z zakresu 
rozwiązywania problemów społecznych organizacjom 
non profit116 

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działają 2 
warsztaty terapii zajęciowej i 1 spółka z o.o. – non 
profit), 

 
107 Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020, s. 44 i dane GUS. 
108 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
109 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
110 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020, s.36 i dane GUS. 
111 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
112 Źródło: Strategia rozwoju powiatu grodziskiego 2014 – 2020, s. 117-125 i dane GUS. 
113 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
114 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
115 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025, s. 96 i dane GUS. 
116 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 
– 2020, s. 81 i dane GUS. 
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• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych117 

nowodworski 

• nierównomierny rozwój ośrodków osadniczych, 
rozproszenie osadnictwa wiejskiego (gmina Nasielsk), 

• pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego, 

• niedostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa, osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 

• bezrobocie, 

• niewystarczająca liczba przedsiębiorców 
zainteresowanych kształceniem zawodowym uczniów, 

• wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych118 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• mała liczba podmiotów ekonomii społecznej 
funkcjonujących na terenie powiatu i ich małe 
zróżnicowanie pod względem typu (działa 1 warsztat 
terapii zajęciowej i 1 spółdzielnia socjalna), 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej119 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)120 

pruszkowski 

• presja inwestycyjna i wzrost liczny mieszkańców 
powodująca niewydolność instytucji publicznych 
i degradację środowiska, 

• starzejące się społeczeństwo większym wyzwaniem 
dla usług społecznych i wspierającej je infrastruktury, 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niskie zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne 
i atomizacja społeczeństwa, 

• słaba komunikacja władza – mieszkańcy 
i nieefektywne wykorzystanie potencjału lokalnych 
NGO121 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych122 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)123 

piaseczyński 

• ekstensywny rozwój urbanizacji, wymuszający 
ponoszenie wysokich kosztów na budowę 
infrastruktury technicznej, wywołujący nadmierne 
potrzeby transportowe, a także negatywnie 

 
117 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
118 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030, s. 45-46 i dane GUS. 
119 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
120 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
121 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025, s. 17 i dane GUS. 
122 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
123 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
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oddziaływujący na stan środowiska przyrodniczego 
oraz jakość i harmonię krajobrazu124 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• niskie zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne 
i atomizacja społeczeństwa, 

• słaba komunikacja władza – mieszkańcy 
i nieefektywne wykorzystanie potencjału lokalnych 
NGO125 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej126 

• brak przedsiębiorstw społecznych127 

Podregion 

żyrardowski 

grójecki 

• postępujące procesy starzenia mieszkańców i migracja 
osób młodych do większych aglomeracji, 

• wysoki współczynnik przestępczości 
Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• spadek liczby organizacji pozarządowych128 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych129 

• brak przedsiębiorstw społecznych130 

sochaczewski 

• występowanie bezrobocia długotrwałego oraz 
zjawiska dziedziczenia bezrobocia,  

• niski poziom wykształcenia osób długotrwale 
bezrobotnych, 

• istnienie barier utrudniających pełen udział osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym,  

• nierównomierna i niewystarczająca oferta pomocy 
osobom niepełnosprawnym 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak organizacji pozarządowych pomagających 
osobom bezrobotnym, 

• niedostatecznie rozwinięty potencjał organizacyjno-
techniczny organizacji pozarządowych131 

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, spółdzielni 
socjalnych132 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)133 

żyrardowski • starzejące się społeczeństwo, 

 
124 Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego, s. 36 i dane GUS. 
125 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025, s. 17 i dane GUS. 
126 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
127 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
128 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lata 2018-2023, s. 43 i dane GUS. 
129 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
130 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 
131 Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego 2016 – 2020, s.104-105 i dane GUS. 
132 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
133 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 

http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
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• ujemne saldo migracji, 

• ujemny przyrost naturalny, 

• niewystarczająca oferta pomocy dla osób starszych, 

• wysokie oraz długotrwałe bezrobocie, 

• liczba beneficjentów pomocy społecznej wyższa niż 
średnia w województwie134 

Zagadnienia dotyczące stricte obszaru ekonomii społecznej:  

• brak zakładu aktywności zawodowej, 

• brak centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej135 

• bardzo mała liczba przedsiębiorstw społecznych 
(jedno)136 

4.3 Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej wskazane 
w dokumentach strategicznych i programowych aktualnie 
obowiązujących na terenie Polski, powiatów województwa 
mazowieckiego i województwa mazowieckiego 

4.3.1 Dokumenty rządowe 

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności 

Społecznej (dalej KPRES) przedstawiono plany i działania realizowane przez administrację 

rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii 

społecznej na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli innych przedstawicieli sektora 

administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego i sektora ekonomii 

społecznej. KPRES zawiera również syntetyczną i - co bardzo ważne - opartą  

na konkretnych danych, diagnozę stanu ekonomii społecznej na poziomie krajowym.  

Na podstawie przedstawionych w niej zjawisk, procesów i danych dotyczących wyzwań 

i szans rozwojowych dla sektora ekonomii społecznej, wyznaczone zostały kierunki 

interwencji publicznej oraz działań zmierzających do rozwoju tego sektora. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed sektorem ekonomii 

społecznej: 

Potencjał ekonomii społecznej i solidarnej tworzy ok. 94 tys. podmiotów, które zatrudniają 

blisko 345 tys. pracowników, co stanowi ok. 2,3% zatrudnienia w gospodarce Polski. Ponadto 

sektor ekonomii społecznej tworzą również koła gospodyń wiejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ich liczbę szacuje  

się obecnie na ok. 26 tys. 

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej z samorządem terytorialnym: 

• Niezbędne jest zwiększenie poziomu realizacji usług społecznych użyteczności 

publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego przez podmioty 

 
134 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025, s. 58 i dane GUS. 
135 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/, dane aktualne na dzień 30.06.2019 r. 
136 Źródło: http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista 

http://es.mcps-efs.pl/
http://es.mcps-efs.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-lista
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ekonomii społecznej. W 2015 r. środki przeznaczane na zlecanie zadań w trybie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

stanowiły zaledwie 1,8 mld zł (0,9%) budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Część zadań, które zgodnie z zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogłyby być zlecane 

w trybach określonych w tej ustawie, w praktyce udzielane jest w ramach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z trybami określonymi 

w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

• Rozwiązania w zakresie tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych  

nie są jeszcze stosowane w wystarczająco wysokim stopniu. Stąd konieczność 

kontynuowania działań popularyzujących te instrumenty wśród zamawiających  

(do których należy wybór trybu zlecenia zamówienia). Zamówienia publiczne 

zawierające tzw. klauzule społeczne o charakterze integracyjnym są obecnie 

stosowane nadal w ograniczonym zakresie. Zgodnie z dostępnymi danymi w 2017 r. 

udzielono 1360 zamówień, w których uwzględniono tzw. klauzule społeczne 

o charakterze integracyjnym. W zakresie danych za 2017 r. dostępne są również dane 

dotyczące liczby ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (BZP), w których zamawiający zastosowali tzw. klauzulę zastrzeżoną  

na podstawie art. 22 ust. 2 oraz 2a ustawy PZP – zostało opublikowanych 294 

ogłoszeń o zamówieniu z tzw. klauzulą zastrzeżoną, co stanowiło 0,24% wszystkich 

ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych w BZP w 2017 r137. 

• Istnieje potrzeba wspierania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej 

i solidarnej oraz wzmacniania potencjału już istniejących, tak aby były 

zainteresowane i zdolne do świadczenia usług dla administracji publicznej.  

• Wskaźniki finansowe oraz te związane z zatrudnieniem wskazują na bardzo duży 

udział usług społecznych w potencjale ekonomicznym sektora non profit. Wśród 

podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej realizujących usługi społeczne 

użyteczności publicznej i zadania publiczne w zakresie rozwoju lokalnego wzrasta 

zatrudnienie oraz zasoby finansowe. Obecnie ok. 85% całego płatnego personelu 

sektora pozarządowego skumulowane jest w podmiotach świadczących usługi. 

Organizacje prowadzące usługi zinstytucjonalizowane charakteryzują się częstszym 

zatrudnianiem pracowników etatowych, a także większą ich liczbą – średnia liczba 

zatrudnionych w zależności od dziedziny to od 4 do 45 osób, w pozostałych 

organizacjach świadczących usługi od 2 do 11 osób. Ponadto podmioty, które 

prowadziły działalność usługową, pozyskały 84% ogółu przychodów fundacji, 

stowarzyszeń i społecznych podmiotów wyznaniowych. 

 
137 W Biuletynie Zamówień Publicznych są publikowane zamówienia powyżej wartości określonych w art. 4 pkt 
8 ustawy PZP – próg 30 tys. euro – ale poniżej wartości progów UE. 
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• Zakorzenienie procesu zmian na terenach zdegradowanych i włączanie podmiotów 

działających na tych obszarach zwiększa szanse na uzyskanie trwałej poprawy 

jakości życia mieszkańców. Aktualnie ze względu na różnorodne bariery 

i ograniczenia (m.in. finansowe, organizacyjne, społeczne) aktywność gmin 

w procesie rewitalizacji nie zawsze przekłada się na osiągnięcie oczekiwanych 

rezultatów. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na rynku pracy: 

• Konieczne jest dostosowanie instrumentów aktywnej polityki społecznej 

i zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Grupie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w odniesieniu do której dostępne na rynku oferty pracy 

są nieadekwatne, np. ze względu na wymagane doświadczenie zawodowe lub 

kompetencje oraz grupie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, konieczne 

jest zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy, połączonych z działaniami 

reintegracyjnymi, co będzie zachętą do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Mimo 

bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i wyjątkowo niskiego bezrobocia (stopa 

bezrobocia zarejestrowanego wg GUS na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6%), 

istnieje wciąż dość liczna grupa osób pozostającymi bez zatrudnienia, co więcej są to 

przede wszystkim osoby najbardziej oddalone od rynku pracy (ponad 900 tys. osób 

bezrobotnych posiadało status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 

ponad pół miliona osób było długotrwale bezrobotnych). Wśród nich są osoby 

wymagające bardziej kompleksowego podejścia, nie tylko w zakresie aktywizacji 

zawodowej, ale również reintegracji społecznej. 

• Konieczne jest podnoszenie skuteczności jednostek reintegracyjnych w zakresie 

reintegracji zawodowej i społecznej, a także włączanie w ten proces PES, 

dysponujących zarówno potencjałem do uzupełniania oferty CIS, WTZ i ZAZ, jak 

również samodzielnej realizacji zindywidualizowanych działań na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z analiz ścieżki reintegracji społecznej 

i zawodowej wynika, że około 37% osób po zakończeniu uczestnictwa w CIS i WTZ 

oraz zatrudnieniu w ZAZ podjęło pracę poza tymi jednostkami (43,1% uczestników 

CIS, 23,2% uczestników WTZ oraz 26,2% zatrudnionych w ZAZ).  

• Ubóstwo ekonomiczne nadal stanowi w Polsce istotny problem społeczny. W 2016 

r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób, a w ubóstwie relatywnym – niemal 14%. 

Potencjał gospodarczy podmiotów ekonomii społecznej: 

• Źródła finansowania organizacji pozarządowych nie są zdywersyfikowane. 

Większość organizacji pozarządowych prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność 

statutową – 70%. Tylko 30% prowadzi dodatkowo odpłatną działalność statutową 

lub działalność gospodarczą. Stan ten nie zmienia się od 2010 r. Zdecydowana 

większość organizacji pozarządowych wykazuje relatywnie niskie kwoty 

przychodów. Roczne przychody nieprzekraczające 10 tys. zł wykazuje 39% 
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organizacji, w tym 10% wykazuje ich całkowity brak. Wpływy w kwotach powyżej 10 

tys. zł, a nieprzekraczające 100 tys. zł, wykazuje 37% podmiotów, natomiast 

w przedziale powyżej 100 tys. zł, ale nie więcej niż 1 mln zł – 19% podmiotów. 

Budżetem powyżej 1 mln zł dysponuje jedynie 5% podmiotów.  

• Systematycznie spada liczba osób oraz spółdzielni socjalnych ubiegających  

się o środki na założenie i finansowanie wynagrodzeń z Funduszu Pracy i PFRON. 

Rozpoznawalność i kompetencje w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej: 

• Między 2010 r. a 2016 r. odnotowano spadek w zakresie bazy członkowskiej 

w organizacjach pozarządowych – liczba członków zmniejszyła się o ok. 11%,  

co może świadczyć przede wszystkim o niskim poziomie kapitału społecznego 

w Polsce. Niski poziom zaufania społecznego, a także niewystarczająca obecność 

tematyki dotyczącej ekonomii społecznej i solidarnej, w tym spółdzielczości 

w debacie publicznej, której przyczyną może być między innymi niedostateczna liczba 

danych, analiz, ekspertyz dotyczących skuteczności działań reintegracyjnych w PES, 

działań promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty 

oraz pokazujących korzyści wynikające z działalności podmiotów ekonomii społecznej 

i solidarnej, skutkuje obniżeniem potencjału wspólnot lokalnych do podejmowania 

inicjatyw zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. 

• Istotnym problemem pozostaje dopasowanie kompetencji osób opuszczających 

system edukacji formalnej do potrzeb rynku pracy. Poza nabytymi w tej formule 

wiedzą i umiejętnościami istotną rolę w przebiegu kariery zawodowej odgrywają 

także kompetencje społeczne nabyte w drodze aktywności społecznej młodych ludzi. 

Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu I kwartału 2017 

r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25–34 lata – 

370,6 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 28%. Osoby w wieku 

do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,9%.  

• Wśród przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego 

niewystarczająca jest świadomość społecznej wartości dodanej wynikającej 

z działalności podmiotów ekonomii społecznej w porównaniu do innych podmiotów 

świadczących usługi użyteczności publicznej, które są nastawione jedynie  

na osiągnięcie zysku138. 

Na bazie diagnozy sformułowane zostały cele, jakie instytucje rządowe stawiają przed sobą 

do realizacji do roku 2023.  

Cel główny działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej został w KPRES 

określony następująco: do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą 

ważnym elementem aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

 
138 Źródło: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”, s. 
13 – 17. 
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społecznym oraz dostarczycielami usług użyteczności publicznej i realizatorami zadań 

z zakresu rozwoju lokalnego. 

Osiągnięcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji następujących celów 

szczegółowych: 

1. Wspieranie trwałego partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej 

z samorządem terytorialnym w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej 

oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. 

Priorytet 1. Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych 

w zakresie rozwoju lokalnego. 

Priorytet 2. Włączenie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w procesy rewitalizacji. 

2. Zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Priorytet 1. Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w jednostkach reintegracyjnych. 

Priorytet 2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 

w podmiotach ekonomii społecznej i solidarnej. 

Priorytet 3. Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w przedsiębiorstwach społecznych. 

3. Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej na rynku. 

Priorytet 1. Zwiększanie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. 

Priorytet 2. Wsparcie w rozwoju profesjonalizacji i współdziałania PES oraz współpracy 

międzysektorowej. 

4. Upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej. 

Priorytet 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej 

wśród młodzieży. 

Priorytet 2. Budowa marki ekonomii społecznej i solidarnej139. 

Kierunki rozwoju ekonomii społecznej wskazane w KPRES są zbieżne z podstawowymi 

kierunkami działań w tym obszarze wyznaczonymi w dokumentach: „Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030”, „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, „Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 2020”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” oraz 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 
139 Źródło: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”, s. 
25. 
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4.3.2 Dokumenty wojewódzkie 

W Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013 - 2020140 wskazano 

następujące tendencje społeczne, które dotyczą ludności zamieszkującej w regionie, a które 

mogą mieć bezpośredni wpływ na działania czy kierunki działań, które powinny być 

podejmowane w obszarze ekonomii społecznej: 

• niepokojącą tendencją demograficzną jest szybkie zmniejszanie się liczby ludności 

w wieku przedprodukcyjnym (o ok. 13% od 1999 roku) i towarzyszący temu wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym (szczególnie duży w aglomeracji warszawskiej 

i powiatach grodzkich), mimo iż w województwie mazowieckiem mieszka najwięcej 

osób młodych (15-29 lat), relatywnie stanowią one najmniejszy udział procentowy 

w ogóle ludności (poniżej 22%), 

• narastający problem bezrobocia wśród osób młodych (do 30 roku życia), 

• dane dotyczące organizacji pozarządowych wskazują na duży potencjał tego sektora 

na Mazowszu. Jednocześnie także w tym przypadku wyraźne jest silne zróżnicowanie 

między Warszawą a pozostałą częścią województwa. Działalność gospodarcza 

i odpłatna organizacji nie stanowi powszechnej formuły prowadzenia działalności, 

w szczególności poza centralną częścią województwa. Niepokojąca jest tendencja 

„rozmywania” formy prowadzenia działalności, z tytułu prowadzenia której 

organizacje pobierają opłaty, 

• struktura wsparcia ekonomii społecznej wymaga uporządkowania i standaryzacji. 

Istotne jest także wzmacnianie współpracy i sieciowanie między ośrodkami wsparcia 

ekonomii społecznej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej, 

• utrzymywanie się dużej liczby osób korzystających z pomocy społecznej i wysokiego 

odsetka osób na trwale objętych systemem pomocy społecznej, w tym osób 

bezrobotnych, 

• niska liczba podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu (brak 

koordynacji działań wspierających, niskie zaangażowanie biznesu), 

• niewystarczająca wiedza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich 

o możliwości zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, 

• niska świadomość środowisk biznesu dotycząca roli i możliwości CSR w rozwoju 

ekonomii społecznej, 

• niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

 
140 Źródło: Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013 - 2020, Aktualizacja dokumentu, 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2018. 
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• nierównomierny rozkład terytorialny organizacji pozarządowych, niska aktywność 

obywatelska, zwłaszcza na terenach wiejskich, 

• niedostateczna ilość środków finansowych na wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych realizujących zadania własne i zlecone samorządu, a także na rozwój 

lokalnych organizacji pozarządowych.  

Ciekawych informacji dostarczyła również zawarta w Planie analiza rocznych programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalonych przez w sumie 145 gmin 

województwa mazowieckiego przedstawiona w Planie. Najczęściej wymienianymi przez JST 

problemami we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (w tym 

PES) były: 

• mała liczba organizacji pozarządowych na terenie gminy/powiatu, 

• brak odpowiedniego przygotowania kadr organizacji pozarządowych, 

• statutowe nastawienie na realizację zadań innych niż z zakresu pomocy społecznej, 

• brak wystarczających środków na zlecanie zadań, 

• brak dostatecznej współpracy i zaangażowania tych podmiotów w działania społeczne. 

W Planie sformułowane zostały cele, jakie jednostki odpowiedzialne za wspieranie ekonomii 

społecznej w województwie mazowieckim zamierzają osiągnąć w obszarze ekonomii 

społecznej do 2020 roku.  

Cel ogólny działań został określony następująco: „Ekonomia Społeczna jest integralnym 

elementem życia społeczno-gospodarczego regionu opartego na zasadach 

międzysektorowego partnerstwa i świadomości wspólnych celów. Zapewniona jest 

swoboda realizacji różnorodnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej oraz niezbędne 

i adekwatne wsparcie dla ich prowadzenia”.  

W ramach celu ogólnego wyznaczono 5 celów szczegółowych: 

1. Ekonomia społeczna jest obecna w świadomości mieszkańców Mazowsza i stanowi 
ważne narzędzie w budowaniu spójności społecznej.  

2. Skuteczne i trwałe podmioty ekonomii społecznej na Mazowszu.  

3. Funkcjonuje kompleksowy, spójny system wsparcia ekonomii społecznej  
na Mazowszu.  

4. Instytucje publiczne na zasadach partnerstwa efektywnie wspierają rozwój ekonomii 
społecznej.  

5. Społecznie odpowiedzialny biznes na Mazowszu. 

W ramach pierwszego celu szczegółowego wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej przez społeczności lokalne 

z uwzględnieniem potrzeb i wykorzystaniem istniejącego potencjału. 
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Priorytet 2. Mazowsze świadomie i skutecznie wykorzystuje potencjał wynikający  

ze swojej różnorodności, korzystając z instrumentów ekonomii społecznej, 

Priorytet 3. Mieszkańcy Mazowsza mają świadomość korzyści płynących z ekonomii 

społecznej; ekonomia społeczna jest rozpoznawalna. 

Priorytet 4. Ekonomia społeczna jest obecna w systemie edukacyjnym Mazowsza.  

Priorytet 5. Ekonomia społeczna jest obecna w polityce regionalnej i lokalnej  

i jej rozwój podlega cyklicznej ocenie.  

W ramach drugiego celu szczegółowego wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Podmioty ekonomii społecznej posiadają kompetencje adekwatne  

do wymogów branży swojej działalności.  

Priorytet 2. Przedsiębiorstwa społeczne są podmiotami gospodarczymi konkurencyjnymi 

na rynku.  

Priorytet 3. Ekonomizacja organizacji pozarządowych.  

Priorytet 4: Podmioty ekonomii społecznej umiejętnie korzystają z instrumentów 

zwrotnych finansowania działalności.  

W ramach trzeciego celu szczegółowego wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Instytucje wsparcia ES tworzą sieć oferującą usługi dostosowane  

do potrzeb różnych typów podmiotów ekonomii społecznej. 

Priorytet 2. Funkcjonuje finansowy system wsparcia ekonomii społecznej  

na Mazowszu. 

Priorytet 3. System wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu jest efektywnie 

koordynowany.  

W ramach czwartego celu szczegółowego wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Instytucje publiczne rozumieją specyfikę podmiotów ekonomii społecznej i ich 

rolę, jako równoprawnego i niezbędnego partnera w rozwoju społecznym 

i podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu. 

Priorytet 2. Instytucje publiczne prowadza spójną politykę wobec ekonomii społecznej, 

precyzyjnie określają zakres odpowiedzialności instytucji publicznych wobec ekonomii 

społecznej. 

Priorytet 3. Instytucje publiczne i jednostki podległe efektywnie realizują działania 

z obszaru ekonomii społecznej i stosują metody partnerskiej współpracy. 
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Priorytet 4. Instytucje publiczne stwarzają sprzyjające warunki do powstawania i rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej oraz same inicjują ich powstawanie.  

W ramach piątego celu szczegółowego wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Biznes jest świadomy specyfiki podmiotów ekonomii społecznej i ich roli, jako 

równoprawnego i niezbędnego partnera w rozwoju społeczno-gospodarczym 

i podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu. 

Priorytet 2. Biznes widzi i traktuje PES jako potencjalnych partnerów i kontrahentów 

i podejmuje z nimi wspólne działania.  

Priorytet 3. Biznes włącza podmioty ekonomii społecznej do wewnętrznej i zewnętrznej 

polityki. 

Do każdego z Priorytetów przypisane zostały działania, realizatorzy i wskaźniki. 

Również w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

wskazano słabe strony i wyzwania związane z koniecznością wspierania ekonomii społecznej 

w regionie. W dokumencie wskazano następujące słabe strony sektora: 

• niska liczba podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu i zagrożenie 

zbytniej ich koncentracji wokół aglomeracji warszawskiej, 

• niewystarczająca wiedza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich 

o możliwości zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, 

• niska świadomość środowisk biznesu dotycząca roli i możliwości CSR w rozwoju 

ekonomii społecznej, 

• niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

• nierównomierny rozkład terytorialny organizacji pozarządowych realizujących 

zadania własne i zlecone samorządu a także rozwój lokalnych organizacji 

pozarządowych. 

W Strategii sformułowani następujące wyzwania stojące przed sektorem ekonomii 

społecznej: 

1. Rozwój spójnego systemu koordynacji i monitoringu ekonomii społecznej w Regionie. 

2. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i rozwój już istniejących.  

3. Rozwój systemu wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz CSR141. 

W Strategii sformułowano cele dotyczące ekonomii społecznej. Jako naczelny cel działań 

realizowanych w tym obszarze wyznaczono „Rozwój ekonomii społecznej jako integralnego 

elementu życia społeczno-gospodarczego regionu opartego na zasadach 

międzysektorowego partnerstwa”. Wskazano 2 cele szczegółowe: 

 
141 Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa, sierpień 2014,  
s. 121. 
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1. Rozwój spójnego systemu koordynacji i wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu. 

W ramach celu szczegółowego 1 wskazano na zasadność realizacji następujących działań:  

a) koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Regionie, w tym: opracowanie programu 

umożliwiającego koordynację działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

w Regionie, stała koordynacja działań z uwzględnieniem Planu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020, 

b) badanie i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w Regionie, w tym: 

przeprowadzanie cyklicznych monitoringów rozwoju ekonomii społecznej w Regionie, 

sporządzanie raportów i upowszechnianie wyników i rekomendacji wśród podmiotów 

i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku, promowanie 

programowanie i planowanie działań w oparciu o diagnozowane potrzeby, 

prowadzenie badań i sporządzanie analiz, 

c) promocja i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym: wsparcie 

OWES w zakresie uzyskania akredytacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

współpraca z OWES w zakresie opracowania i realizacji działań na rzecz wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej. 

2. Wzrost skuteczności i trwałości podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu jako 

instrumentu włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu. 

W ramach celu szczegółowego 1 wskazano na zasadność realizacji następujących działań: 

a) prowadzenie działań wzmacniających partnerstwo i aktywne stosowanie 

instrumentów ekonomii społecznej, promowanie idei ekonomii społecznej, w tym: 

inicjowanie zawierania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, organizacja 

szkoleń, doradztwa, konferencji i seminariów promujących ekonomię społeczną oraz 

stosowanie jej instrumentów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotowywanie 

i upowszechnienie materiałów informacyjno - edukacyjnych, organizacja kampanii 

promujących i upowszechniających ekonomię społeczną, promocja CSR, 

b) wspieranie i inicjowanie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: cykliczne 

sporządzanie diagnozy potrzeb w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze 

ekonomii społecznej, wspieranie rozwoju infrastruktury podmiotów ekonomii 

społecznej poprzez inicjowanie tworzenia nowych oraz rozszerzania funkcjonowania 

obecnie funkcjonujących. 

Realizatorami wspomnianych działań będą Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej142. 

 
142 Źródło: Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa, sierpień 
2014, s. 134, 146-147. 



Strona 58 z 159 
 

4.3.3 Dokumenty regionalne 

Tabela 11. Aspekty ekonomii społecznej wymagające rozwoju w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego.  

Podregion Powiat 

Aspekty ekonomii społecznej wymagające rozwoju 

w poszczególnych regionach województwa 

Ciechanowski 

mławski  

• przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków 
bezrobocia poprzez realizowanie działań z udziałem osób 
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji, 
w tym osób niepełnosprawnych, podnoszenie 
kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
dodatkowych miejsc pracy, organizowanie programów 
dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia po 
ukończeniu nauki, opracowywanie i realizacja 
programów dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia – w tym wdrażanie działań wchodzących w obszar 
ekonomii społecznej (zwłaszcza wzmacnianie kondycji 
istniejących PES i inicjowanie powstawania nowych)143 

płoński 

• istnieje grupa osób, która oczekuje na przyjęcie do WTZ - 
możliwość uczestnictwa w Warsztatach powinna być 
zapewniona wszystkim osobom uprawnionym i zarazem 
zainteresowanym skorzystaniem z tej formy wsparcia144, 

• kontynuacja dotychczasowej współpracy Zarządu 
Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi, 
licznie działającymi i podejmującymi szereg cennych 
inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej145 

żuromiński 

• brak Zakładów Pracy Chronionej, mała liczba miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnością na otwartym 
rynku pracy – istnieje potrzeba realizacji działań 
nakierowanych na umożliwienie podejmowania przez 
osoby z niepełnosprawnością zatrudnienia również poza 
rynkiem otwartym lub chronionym, w tym 
w podmiotach ekonomii społecznej, 

• zbyt mała aktywność organizacji pozarządowych – 
przyczyny takiego stanu rzeczy wymagają 
zdiagnozowania, następnie powzięte powinny zostać 
adekwatne działania mające na celu wzmocnienie 
aktywności organizacji pozarządowych w powiecie146 

pułtuski 

• brak Zakładów Pracy Chronionej, Zakładów Aktywizacji 
Zawodowej - istnieje potrzeba realizacji działań 
nakierowanych na umożliwienie podejmowania przez 
osoby z niepełnosprawnością zatrudnienia również poza 
chronionym rynkiem pracy, w tym w podmiotach 
ekonomii społecznej,  

 
143 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 2020, s. 96 – 99. 
144 Źródło: Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r., s. 22. 
145 Źródło: Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 r., s. 120. 
146 Źródło: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024, s. 69. 
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• zbyt mała liczba organizacji pozarządowych i pożytku 
publicznego realizujących zadania statutowe na rzecz 
pomocy społecznej, osób bezrobotnych, osób 
z niepełnosprawnościami - przyczyny takiego stanu 
rzeczy wymagają zdiagnozowania, następnie powzięte 
powinny zostać adekwatne działania mające na celu 
wzmocnienie aktywności organizacji pozarządowych 
w powiecie,  

• mała liczba zadań zlecanych przez powiat organizacjom 
pozarządowym i pożytku publicznego – przyczyny 
takiego stanu rzeczy powinny zostać zdiagnozowane, na 
ich podstawie powzięte powinny zostać odpowiednie 
działania mające na celu zwiększenie współpracy NGO 
i instytucji powiatowych na polu realizacji zadań 
publicznych147 

ciechanowski 

• prowadzone powinny być działania na rzecz utworzenia 
zakładu pracy chronionej, 

• prowadzone powinny być działania na rzecz utworzenia 
zakładu aktywności zawodowej, 

• wzmocniona powinna zostać współpraca jednostek 
pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacjom 
pozarządowym zlecane powinny być zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych148 

Radomski 

lipski 

• powinny być prowadzone działania mające na celu 
rehabilitację osób niepełnosprawnych połączoną 
z aktywizacją zawodową – w realizację tych działań 
włączane powinny być podmioty ekonomii społecznej149 

zwoleński 

• realizacja projektów mających na celu integrację 
społeczną i aktywizację zawodową osób oddalonych od 
rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej – 
w tym realizacja działań we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, 

• podejmowana/ kontynuowana powinna być współpraca 
partnerska z podmiotami o charakterze reintegracyjnym, 
takimi jak np. zakłady aktywności zawodowej, centra 
integracji społecznej, 

• koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej; 
współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem 
na terenie powiatu różnych form ekonomii społecznej – 
budowa partnerstw publiczno - społecznych150 

radomski 
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – 

wspieranie warsztatów terapii zajęciowej151, 
• prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku 

 
147 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2030, s. 87. 
148 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim. s. 90-91.  
149 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020, s. 114. 
150 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 – 2022, s. 127-128. 
151 Źródło: Raport o stanie powiatu radomskiego w 2018 roku, s. 20. 
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publicznego i promowanie ich osiągnięć,  

• wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych 
i zapewnianie równych szans w realizacji zadań 
publicznych przez powierzanie i wspieranie zadań 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków 
na ich realizację, 

• tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących 
oraz powstawania nowych organizacji pozarządowych152 

szydłowiecki 

• dużym problemem w gminie Szydłowiec jest wysoki 
wskaźnik bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich, 
gdzie podstawą zatrudnienia są nierentowne 
gospodarstwa rolne. Konieczna jest aktywizacja tych 
osób, które nie posiadają kwalifikacji przydatnych na 
obecnym rynku pracy – rekomendowane jest podjęcie 
działań w ramach ekonomii społecznej153 

przysuski 

• zaktywizowanie powstawania spółdzielni socjalnych 
w tym w szczególności osób prawnych, 

• rozwijanie partnerstw publiczno-publicznych i publiczno-
prywatnych, 

• rozwijanie trzeciego sektora, 

• zwiększenie udziału organizacji pozarządowych 
w świadczeniu usług pomocy społecznej154 

białobrzeski 

• wzmocnienie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania rodzin 
dysfunkcyjnych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

• wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych 
podejmowanych przez NGO dotyczących rodziny, 
uzależnień, 

• tworzenie nowych i wspieranie istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej, 

• utworzenie ZAZ-u, 

• wspieranie tworzenia organizacji pozarządowych, 

• promocja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej155 

kozienicki 

• wzrost aktywności zawodowej wśród bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 
wdrażanie działań wchodzących w obszar ekonomii 
społecznej (zwłaszcza wzmacnianie kondycji istniejących 
PES i inicjowanie powstawania nowych)156, 

• wzmocnienie i promowanie dialogu z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w powiecie157 

m. Radom 
• aktywna walka z bezrobociem – bezrobocie jest bardzo 

istotnym problemem z jakim od lat zmagają się władze 

 
152 Źródło: Raport o stanie powiatu radomskiego w 2018 roku, s. 27. 
153 Źródło: Strategia rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025, s. 88. 
154 Źródło: Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2022, s. 212-213. 
155 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016 – 2025, 
s. 56,60,69,71,72. 
156 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020, s. 142. 
157 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020, s. 143. 
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Radomia. Jest to problem zarówno społeczny jak również 
gospodarczy. Wyeliminowanie go lub znaczące 
zredukowanie wpłynie korzystnie na jakość życia 
społeczności lokalnej. Mniejsze bezrobocie to mniejszy 
problem z patologiami społecznymi, mniejsze środki 
wydawane przez miasto na pomoc społeczną, wyższe 
średnie dochody społeczności, co za tym idzie wyższe 
wydatki skutkujące przyrastającym ożywieniem 
gospodarczym - wdrażanie działań wchodzących 
w obszar ekonomii społecznej (zwłaszcza wzmacnianie 
kondycji istniejących PES i inicjowanie powstawania 
nowych)158, 

• tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym, dla osób niepełnosprawnych oraz dla 
seniorów – włączanie w realizację tych przedsięwzięć 
organizacji pozarządowych, 

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza 
w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) 
oraz technicznym159 

Ostrołęcki 

makowski 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk 
najbardziej zagrożonych - włączanie w realizację tych 
przedsięwzięć organizacji pozarządowych, wdrażanie 
działań wchodzących w obszar ekonomii społecznej 
(zwłaszcza wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych)160 

przasnyski 

• przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 
integracja społeczna, w tym: przeciwdziałanie 
bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia, 
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, starszych oraz w trudnej sytuacji 
życiowej, wspomaganie zadań mających na celu 
włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu - 
włączanie w realizację tych przedsięwzięć organizacji 
pozarządowych, wdrażanie działań wchodzących 
w obszar ekonomii społecznej (zwłaszcza wzmacnianie 
kondycji istniejących PES i inicjowanie powstawania 
nowych)161 

wyszkowski 

• brak podmiotów ekonomii społecznej tj. zakładu 
aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych osób 
prawnych, CIS, KIS – powzięte powinny zostać działania 
mające na celu utworzenie tych podmiotów, 

• konieczność prowadzenia działań na rzecz tzw. włączenia 
społecznego poprzez opracowanie i wdrożenie 
programów rehabilitacji i aktywizacji seniorów, 

 
158 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020, s. 100, s. 118. 
159 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020, s. 100, s. 122. 
160 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2015-2022, s. 82. 
161 Źródło: Strategia rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020, s. 80. 
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opracowanie i wdrożenie aktywizacji społeczno - 
zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w tym wychowanków pieczy zastępczej, osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym162 

ostrowski 

• aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób niepełnosprawnych (wspieranie 
aktywnej integracji) - w realizację tych przedsięwzięć 
włączane powinny być organizacje pozarządowe, 
wdrażane powinny być działania wchodzące w obszar 
ekonomii społecznej (zwłaszcza wzmacnianie kondycji 
istniejących PES i inicjowanie powstawania nowych), 

• wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej163 

ostrołęcki 

• reintegracja zawodowa i społeczna grup wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

• redukcja i zapobieganie procesom patologicznym 
i uzależnieniom164 

W realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być działania 
wchodzące w obszar ekonomii społecznej (zwłaszcza 
wzmacnianie kondycji istniejących PES i inicjowanie 
powstawania nowych). 

m. Ostrołęka 

• aktywizacja społeczności lokalnej, 

• kontraktowanie usług w organizacjach pozarządowych,  

• rewitalizacja problemowych obszarów Miasta Ostrołęki 
przy zaangażowaniu Miasta Ostrołęki, organizacji 
pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
parafii, 

• łagodzenie skutków bezrobocia, problemów społecznych 
przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych165 

W realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe. 

Siedlecki 

łosicki 

• rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie 
aktywności zawodowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, 

• rozwijanie tożsamości i integracji społeczności166 
W realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być działania 
wchodzące w obszar ekonomii społecznej, w tym 
wzmacnianie kondycji istniejących PES i inicjowanie 
powstawania nowych podmiotów. 

garwoliński 
• rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzrost 

zatrudnienia i wspieranie rozwoju gospodarczego, 

• poprawa warunków bytowych ludności zamieszkującej 

 
162 Źródło: Strategia / Program Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025, s. 203-204. 
163 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022, s. 136 – 137. 
164 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020, s. 30. 
165 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020S. 177-178,186, 189. 
166 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku, s. 68. 
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tereny wiejskie oraz kreowanie pozarolniczych miejsc 
pracy, 

• tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości mieszkańców167 

W realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być działania 
wchodzące w obszar ekonomii społecznej, w tym 
wzmacnianie kondycji istniejących PES i inicjowanie 
powstawania nowych podmiotów. 

sokołowski 

• rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny potencjał, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu168 
W realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być działania 
wchodzące w obszar ekonomii społecznej, w tym 
wzmacnianie kondycji istniejących PES i inicjowanie 
powstawania nowych podmiotów. 

węgrowski 

• rozwój aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, 

• intensyfikacja i zwiększenie zakresu działań 
skierowanych do osób z niepełnosprawnością169 - 
w realizację tych przedsięwzięć włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być 
działania wchodzące w obszar ekonomii społecznej, 
w tym wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych podmiotów. 

siedlecki 

• aktywizacja społeczności lokalnych w ramach organizacji 
pożytku publicznego, 

• włączanie organizacji pożytku publicznego w realizację 
zadań publicznych, 

• wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej170 - 
w tym wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych podmiotów. 

m. Siedlce 

• wspieranie działalności trzeciego sektora oraz 
współpracy na linii: trzeci sektor – administracja 
samorządowa – sektor prywatny na rzecz mieszkańców 
Siedlec, 

• poszerzenie zakresu współpracy instytucji publicznych 
z organizacjami pozarządowymi171 - w tym wzmacnianie 
pozycji organizacji pozarządowych i zapewnianie 
równych szans w realizacji zadań publicznych przez 
powierzanie i wspieranie zadań z jednoczesnym 
zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację, 

• rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie 
wysokiej jakości przestrzeni publicznej172 - w działania te 

 
167 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego 2015 - 2030s. 57 – 62. 
168 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2016 – 2025, s. 116. 
169 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, s. 75-76. 
170 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r., s. 18. 
171 Źródło: Strategia Problemów Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016 – 2025, s. 
131, 140. 
172 Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r., s. 21. 
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włączane powinny być organizacje pozarządowe 
i podmioty ekonomii społecznej. 

Płocki 

gostyniński 

• przygotowanie nowoczesnego pakietu ofert w zakresie 
pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, 

• aktywna współpraca i rozwój organizacji III sektora173, 
w tym wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych 
i zapewnianie równych szans w realizacji zadań 
publicznych przez powierzanie i wspieranie zadań 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków 
na ich realizację. 

płocki 

• przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego (w 
tym poprzez wspieranie kultury), 

• wspieranie działań na rzecz wzmacniania tożsamości 
lokalnej, 

• opracowanie, wspólnie z gminami, LGD i organizacjami 
społecznymi, katalogu produktów lokalnych powiatu 
płockiego, 

• promowanie wolontariatu, jako formy aktywizacji dla 
osób osamotnionych, pozostających na marginesie życia 
społecznego, 

• inicjowanie powstawania sieci pomocy wzajemnej 
(działania z zakresu ekonomii daru), 

• współpraca z JST i organizacjami społecznymi na rzecz 
utworzenia parku kultury związanego z Wisłą, 

• koordynowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, 
w tym inicjowanie i wspieranie partnerstw (między JST, 
NGO, LGD) na rzecz kształtowania postaw pro 
środowiskowych174 

sierpecki 

• promowanie i wspieranie wolontariatu jako formy 
integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych 
i starszych, 

• prowadzenie działań służących tworzeniu miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich 
zatrudnienia - w tym wzmacnianie kondycji istniejących 
PES i inicjowanie powstawania nowych podmiotów, 

• prowadzenie działań służących rozwijaniu i promocji 
form współpracy pomiędzy pracodawcami, 
organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, 
zwiększających możliwość zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych175 

m. Płock 

• zwiększenie aktywności osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy - 
w tym wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych podmiotów, 

• realizacja działań edukacyjnych z zakresu promocji 

 
173 Źródło: Strategia Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2030, s. 2-3. 
174 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014 – 2020, s.42,45,55. 
175 Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013 – 2023, 
s.78,80-81. 
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i ochrony zdrowia kierowanych do mieszkańców miasta 
Płocka we współpracy z organizacjami i instytucjami 
lokalnymi oraz ogólnopolskimi, 

• rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin z problemem 
uzależnienia poprzez wprowadzenie streetworkingu176 

Warszawski m. st. 
Warszawa 

• zwiększenie odsetka mieszkańców angażujących się 
społecznie, w tym w życie miasta, 

• zbudowanie szerokich partnerstw, m.in. z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorcami 
działającymi na danym terenie oraz sformalizowanymi 
i niesformalizowanymi grupami mieszkańców, a także 
wspieranie tych grup i ich oddolnych inicjatyw, 

• uwzględnienie roli podmiotów ekonomii społecznej 
w rozwoju gospodarczym miasta177, 

• przekazanie części zadań do realizacji organizacjom 
pozarządowym. Głównie dotyczy to działań na rzecz 
seniorów, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci 
i młodzieży z rodzin problemowych, 

• duża liczba państwowych, wojewódzkich i miejskich 
instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych 
wymaga zorganizowania nowoczesnej sieci współpracy, 

• za potrzebami społecznymi nie zawsze nadąża system 
instytucjonalny trzeciego sektora, czyli rozwój organizacji 
pozarządowych. W Warszawie działa niezwykle dużo 
organizacji, które jednak cechuje słaba zdolność 
mobilizacji lokalnych „zasobów społecznych”. Wynika to 
z wielu czynników: ponadlokalnej orientacji większości 
dużych organizacji; słabości finansowej i niestabilności 
małych organizacji; braku systemów oceniania potrzeb, 
dodatkowo wzmacnianego przez zadaniowość i krótki 
horyzont działania narzucony przez przepisy 
obowiązujące samorząd (zasady ogłaszania 
i rozstrzygania konkursów, utrudniające organizacjom 
trzeciego sektora angażowanie się w długoterminową 
aktywność). Paradoksalnie, trzeci sektor – uznawany za 
emanację społeczeństwa obywatelskiego – jest słabo 
znany wśród mieszkańców. Jego misja – budowanie 
i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, kreowanie 
kapitału społecznego – jest więc słabo realizowana – 
stworzony powinien zostać system integrowania działań 
zarówno w wymiarze poziomym (między różnymi 
jednostkami organizacyjnymi miasta), jak w obszarze 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, 

• wzmocnienie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi178 

 
176 Źródło: Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, s. 97-83. 
177 Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku. 
 
178 Źródło: Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 
2020. 
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Warszawski 

wschodni 

legionowski 

• wdrożenie partycypacyjnego modelu realizacji zadań we 
współpracy z instytucjami różnych sektorów, 
w szczególności z organizacjami pozarządowymi, 

• opracowanie i aktualizacja baz wiedzy dla podmiotów 
z różnych sektorów w zakresie możliwości pozyskiwania 
środków na działania oraz o zjawiskach społeczno-
gospodarczych, 

• systematyczny rozwój współpracy międzysektorowej (z II 
i III sektorem) w tym realizacja zadań partnerskich, 

• wsparcie działalności organizacji pozarządowych jako 
gwarancja większej aktywności mieszkańców, 

• opracowanie długoterminowego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 

• wypracowanie nowego modelu udzielania grantów dla 
NGO, 

• animowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia 
świadomości i tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu 
– w działania te włączone powinny zostać organizacje 
pozarządowe, 

• współpraca władz powiatu i gmin z organizacjami 
pozarządowymi w promowaniu aktywności 
obywatelskiej, społecznej i zawodowej mieszkańców 
powiatu legionowskiego179 

wołomiński 

• aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców 
powiatu wołomińskiego, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - w realizację 
przedsięwzięć służących temu celowi włączane powinny 
być organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być 
działania wchodzące w obszar ekonomii społecznej, 
w tym wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych podmiotów, 

• kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego180 

miński 
• wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 
• wspieranie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych181 

otwocki 

• podejmowanie działań na rzecz współpracy 
międzysektorowej, w tym z organizacjami 
pozarządowymi, społecznością lokalną, LGD, 
przedsiębiorcami182 

Warszawski 

zachodni 
grodziski 

• przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie aktywnej 
polityki rynku pracy - w realizację przedsięwzięć 
służących temu celowi włączane powinny być 
organizacje pozarządowe, wdrażane powinny być 
działania wchodzące w obszar ekonomii społecznej, 
w tym wzmacnianie kondycji istniejących PES 
i inicjowanie powstawania nowych podmiotów, 

 
179 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025, s. 55. 
180 Źródło: Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku, s. 113-114. 
181 Źródło: Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020, s. 49, 53. 
182 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020, s. 46. 
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• zapewnienie opieki i wsparcia osobom dotkniętym 
niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami 
psychicznymi183 - w realizację działań ukierunkowanych 
na ten cel włączane powinny być organizacje 
pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. 

warszawski-
zachodni 

• wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w realizacji 
usług społecznych i działań wspomagających, 

• zintegrowanie działań samorządów lokalnych oraz 
organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych, 

• zwiększenie liczby organizacji pozarządowych aktywnie 
działających w obszarze pomocy społecznej184 

nowodworski 

• wspieranie działań NGO na terenie powiatu, 

• koordynowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, 
w tym inicjowanie i wspieranie partnerstw (między JST, 
NGO, LGD) na rzecz kształtowania postaw pro 
środowiskowych185 

pruszkowski 

• aktywne poszukiwanie i wsparcie finansowe dla 
organizacji pozarządowych (także ogólnopolskich), które 
zajmują się rynkiem pracy, w tym tworzeniem spółdzielni 
lokalnych i aktywizacją zawodową, 

• zwiększenie liczby projektów kształcących postawy 
obywatelskie wśród młodzieży, np. „sprzątanie świata”, 
angażowanie w wolontariat i streetworking, współpraca 
z NGO, 

• wspieranie lokalnych NGO jako organizacji animowania 
i integracji społeczeństwa, usprawniających realizację 
wspólnych celów, 

• udostępnienie atrakcyjnych lokali samorządowych 
organizacjom pozarządowym na przyjaznych warunkach 
finansowych, pod warunkiem stworzenia w nich 
ośrodków integrujących i animujących lokalną 
społeczność oraz wspierających współpracę organizacji 
pozarządowych, 

• koordynacja współpracy służb, instytucji i NGO 
w profilaktyce przestępczości (w szczególności programy 
zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, 
profilaktyka przemocy i uzależnień w szkole, profilaktyka 
przemocy w rodzinie, np. grupy psychoedukacyjne  
dla osób dotkniętych przemocą), 

• intensyfikacja i zacieśnianie współpracy wewnątrz 
powiatu pomiędzy podmiotami publicznymi 
i niepublicznymi, w szczególności w celu lepszego 
wykorzystania wspólnego potencjału, zwiększenia 
przepływu informacji, zakresu działania 
i kompleksowości pomocy186 

piaseczyński • włączenie organizacji pozarządowych do prowadzenia 

 
183 Źródło: Strategia rozwoju powiatu grodziskiego 2014 – 2020, s. 145-150. 
184 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025, s. 101. 
185 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030, s. 51-55. 
186 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025, s. 25-26, 37,44,45. 
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w szkołach zajęć profilaktycznych, 

• wspomaganie i współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w prowadzeniu ognisk, świetlic 
terapeutycznych, klubów dla młodzieży i domów 
pomocy społecznej, 

• wspieranie organizacji pozarządowych działających 
w dziedzinach należących do kompetencji powiatu, 

• wspieranie lokalnych organizacji i stowarzyszeń 
działających na rzecz ochrony środowiska187 

Podregion 

żyrardowski 

grójecki 

• aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie 
działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego188 - w realizację tych działań 
włączane powinny być organizacje pozarządowe.  

sochaczewski 

• wspieranie działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe i samorządy lokalne, które są 
ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie 
pojawiających się w rodzinie problemów, 

• rozwijanie stałej współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy, 
organizacjami pozarządowymi, organizacjami 
pracodawców w zakresie monitorowania zjawiska 
bezrobocia, 

• wsparcie osób bezrobotnych w zmianie kwalifikacji, 
kształceniu, w szczególności poprzez zapewnienie 
dostępu do odpowiednich źródeł informacji poprzez 
zastosowanie instrumentów rynku pracy, włączenie 
sektora NGO, organizacji pracodawców, 

• działanie służące rozwijaniu i promocji form współpracy 
pomiędzy pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, 
samorządem lokalnym, zwiększające możliwość 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

• wspieranie organizacji pozarządowych działających  
na rzecz ludzi starych w promowaniu opieki rodzinnej, 

• aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
koordynacja i wspieranie wspólnych działań, 

• rozwój wolontariatu, 

• inspirowanie społeczności lokalnych powiatu  
do tworzenia własnych lokalnych systemów wsparcia 
i pomocy różnym grupom społecznym – w działania te 
włączane powinny być organizacje pozarządowe, 

• promocja i wspieranie aktywności i współpracy 
środowisk lokalnych, gospodarczych, pozarządowych 
i samorządowych na rzecz rozwoju społecznego189 

żyrardowski 
• wzmocnienie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi poprzez powierzenie im realizacji zadań 
publicznych, kontraktację usług społecznych190 

 
187 Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego, s.43. 
188 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lata 2018-2023, s.48. 
189 Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego 2016 – 2020, s.107-109,111-112. 
190 Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025, s. 62. 
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5.4 Wnioski z analizy danych zastanych 

Najważniejszym dokumentem, który w najbliższej perspektywie czasowej (co najmniej  

do roku 2023 roku) wyznaczał będzie kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej jest 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej 

przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. Wspomniany dokument zawiera 

dość precyzyjną i w klarowny sposób przedstawioną diagnozę sytuacji w obszarze ekonomii 

społecznej. Najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem w wymiarze krajowym 

pokrywają się w najważniejszych elementach z diagnozą sytuacji w województwie 

mazowieckim przedstawioną w regionalnych dokumentach programistycznych, których 

założenia zostały również pokrótce przytoczone w ramach niniejszej analizy. Również 

kluczowe tendencje społeczno – demograficzne występujące w województwie mazowieckim, 

które zostały wskazane na podstawie dostępnych danych statystycznych i opisane pokrótce 

w analizie danych zastanych w podpunkcie 1.1 są zbieżne z kierunkami rozwoju ekonomii 

społecznej wskazanymi w ramach KPRM. Równocześnie niejako dodatkowym a istotnym 

wyzwaniem, przed którym stoi województwo mazowieckie, jest konieczność zadbania, aby 

obszar ekonomii społecznej w województwie mazowieckim rozwijał się stosunkowo 

równomiernie na terenie poszczególnych powiatów i regionów. Taki równomierny rozwój 

utrudniany może być przez pewne tendencje charakterystyczne dla regionu takie, jak 

migracja osób, w tym zwłaszcza osób młodych czy osób w wieku produkcyjnym z powiatów 

do centrum województwa, jakim jest Powiat m. Warszawa i podregiony warszawskie: 

wschodni i zachodni. Utrzymujące się na wysokim poziomie saldo migracji z powiatów 

regionalnych do Warszawy i podregionów warszawskich może mieć negatywny wpływ  

na tempo rozwoju lokalnego powiatów regionalnych, a także powodować narastanie 

problemów społecznych w tych powiatach ale też w samej Warszawie i podregionach 

warszawskich – wysokie saldo migracji (zarówno o wektorze ujemnym, jak i dodatnim) 

wpływać może negatywnie na poziom spójności społecznej, co generować może narastanie 

problemów społecznych. W powiatach, gdzie występuje wysokie ujemne saldo migracji, 

wzrastać może liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, nad którymi opiekę przejąć 

będzie musiała gmina (w sytuacji braku pełnienia takiej opieki przez młodszych członków 

rodzin, którzy wyemigrują ze swoich lokalnych środowisk do Centrum województwa). 

Dodatkowo migracja osób młodych czy znajdujących się w wieku mobilnym z powiatów ich 

pochodzenia może nie sprzyjać rozwojowi i powstawaniu na terenie tych powiatów 

organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej, które są trzonem ekonomii 

społecznej i warunkują rozwój tego sektora w wymiarze lokalnym. 

Występujące w województwie mazowieckim zróżnicowanie występowania niektórych 

problemów społecznych, zwłaszcza wyjątkowo silny problem bezrobocia, z którym boryka się 

część powiatów będzie powodował konieczność położenia większego nacisku na rozwój 

pewnych aspektów ekonomii społecznej – choć równocześnie kierunki działań wytyczone 

w KPRM uznać można za uniwersalne i konieczne do uwzględniania w polityce władz 

każdego z powiatów mazowieckich. Działania zawarte w KPRM poddać można pewnej 
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gradacji, przyjąć, że choć poszczególne kierunki działań muszą się zazębiać i być wdrażane 

równocześnie, to jednak w powiatach, gdzie sektor podmiotów ekonomii społecznej jest 

mało liczny czy słaby, pierwotną i najpilniejsza potrzebą jest jego wzmocnienie poprzez 

doprowadzenie do ukonstytuowania się nowych PES i wzrostu już istniejących. Dopiero 

odrobinę później podjąć można będzie wysiłek związany z włączeniem lokalnych PES 

w system realizacji zamówień publicznych ogłaszanych przez jednostki gminne i powiatowe 

funkcjonujące w otoczeniu danych PES. Może się również okazać, że w powiatach, gdzie 

nasilony jest problem bezrobocia mieszkańców, zwłaszcza długotrwałego, pierwsze 

„inwestycje” w rozwój sektora ekonomii społecznej ukierunkowane powinny zostać  

na rozwój PES reintegracyjnych takich, jak centra integracji społecznej, które osobom 

najbardziej oddalonych od rynku pracy zapewnić mogą konieczne formy reintegracji 

i treningu pracy, przed przejściem do etapu współtworzenia przez te osoby spółdzielni 

socjalnych czy innego typu przedsiębiorstw społecznych, których kadra musi być 

odpowiednio zmotywowana i wykwalifikowana, jeśli w perspektywie włączyć ma się 

w świadczenie usług społecznych czy jakichkolwiek innych na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Ponadto, biorąc pod uwagę diagnozowany spadek zainteresowania i zaangażowania Polaków 

w działalność organizacji pozarządowych, istotnym wyzwaniem w kontekście rozwijania 

ekonomii społecznej, staje się motywowanie mieszkańców poszczególnych regionów  

do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej, tworzenia i działania 

w organizacjach pozarządowych – bez działania na tym podstawowym polu, samorządy 

powiatów mogą nie znaleźć na swoim terenie podmiotów, z którymi będą mogły 

współpracować na polu realizacji wspólnych celów społecznych, w tym w obszarze 

wykonywania zamówień publicznych.  
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5. Wyniki badania ilościowego CATI (wywiady telefoniczne) 

5.1 Określenie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w zakresie 

problemów społecznych 

Na podstawie analizy danych zastanych określono obecną sytuację społeczno-gospodarczą  

w zakresie problemów społecznych występujących w danych powiatach i regionach. Podczas 

realizacji badania ilościowego o określenie sytuacji poproszono również respondentów 

biorących udział w badaniu telefonicznym. Osoby zajmujące się ekonomią społeczną 

zapytano o to, czy ich region/powiat wyróżnia się na tle innych powiatów/regionów pod 

względem występujących problemów społecznych. W efekcie poczynionych analiz okazało 

się, iż zaledwie 16,1% badanych zauważa wyjątkowość swojego obszaru prowadzenia 

działalności pod względem występujących problemów społecznych na tle innych 

powiatów/regionów.  

Wykres 2. Deklaracja wyróżniania się danych powiatów/regionów na tle innych powiatów/regionów. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę rozkład odpowiedzi osób odpowiadających na ww. pytanie twierdząco, 

należy podkreślić fakt dużej ilości wskazań dotyczących problemu bezrobocia (57,4%). 

Niemalże jedna trzecia respondentów wskazuje również na problem niepełnosprawności 

(31,1%) oraz wykluczenia społecznego (27,9%). Z kolei na drugim biegunie z najmniejszą 

ilością wskazań znajduje się problem przestępczości (9,8%) oraz uzależnień (9,8%). Należy 

również zauważyć, iż w przypadku dwóch podregionów województwa mazowieckiego mamy 

do czynienia z pełną zgodnością respondentów w kwestii występowania problemów 

społecznych w większej skali w odniesieniu do innych regionów województwa: 

o problem przemocy – podregion żyrardowski 100% wskazań 

o problem ubóstwa – podregion żyrardowski 100% wskazań 

o problem dużego bezrobocia – podregion ciechanowski 100% wskazań 
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11,1%
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Tak

Nie
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2. Czy  Państwa region/powiat wyróżnia się na tle innych 
regionów/powiatów pod względem problemów społecznych?
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Tabela 12. Skala występowania problemów społecznych w poszczególnych podregionach. 

3. Czym wyróżnia się 
Pani/a powiat/region 
w porównaniu do 
innych 
powiatów/regionów? – 
większa skalą: 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Niepełnosprawności 25,0% 18,2% 25,0% 33,3% 0,0% 57,1% 75,0% 66,7% 50,0% 31,1% 19 

Przemocy 0,0% 9,1% 0,0% 16,7% 0,0% 14,3% 50,0% 0,0% 100,0% 13,1% 8 

Przestępczości 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 50,0% 33,3% 50,0% 9,8% 6 

Ubóstwa 0,0% 22,7% 12,5% 16,7% 40,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 21,3% 13 

Uzależnień 0,0% 4,5% 0,0% 16,7% 0,0% 14,3% 75,0% 0,0% 0,0% 9,8% 6 

Wykluczenia społecznego 50,0% 13,6% 12,5% 50,0% 80,0% 14,3% 75,0% 0,0% 0,0% 27,9% 17 

Dużego bezrobocia 100,0% 95,5% 62,5% 16,7% 40,0% 14,3% 25,0% 0,0% 50,0% 59,0% 36 

Zróżnicowanie społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1 

Wyludnianie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1 

Starzenie się społeczeństwa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 1,6% 1 

Brak danych 0,0% 4,5% 12,5% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 3 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 61 

Źródło: opracowanie własne 
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5.2 Kondycja i potencjał ekonomii społecznej 

Jednym z pytań szczegółowych skonkretyzowanych podczas etapu tworzenia koncepcji 

badania było pytanie o kondycję ekonomii społecznej. Z uwagi na fakt, iż kondycja jest 

pojęciem ogólnie względnym, należało przedstawić respondentom rozumienie pojęcia 

w kontekście ekonomii społecznej. Kondycję w tym przypadku utożsamia się z sytuacją 

finansowo-organizacyjną podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ na etapie 

wypracowywania metodologii badawczej uznano, iż rozwój sektora ekonomii społecznej 

uzależniony jest między innymi od finansów, a co za tym idzie od dobrej organizacji. 

W efekcie przeprowadzonego badania, w opinii respondentów kondycja sektora ekonomii 

społecznej znajduje się na względnie umiarkowanym poziomie (42,3%). Zaledwie 14,6% 

badanych uznaje kondycję ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckie  

za raczej złą i złą, a 21,7% uznaje za dobrą (20,4%) i bardzo dobrą (1,3%).  

Wykres 3. Kondycja ekonomii społecznej w województwie mazowieckiem według opinii respondentów. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując rozkład odpowiedzi pod względem podregionów można zauważyć, że kondycję 

ekonomii społecznej najlepiej oceniają przedstawiciele Podregionu Płockiego (36,1%)  

oraz Warszawskiego (33,2%) oceniając ją dobrze lub bardzo dobrze. Z kolei na przeciwnym 

biegunie znajduje się Podregion Warszawsko-zachodni (22,1%) oraz Podregion Siedlecki 

(22,3%), niemalże jedna czwarta przedstawicieli tych regionów ocenia kondycję ekonomii 

społecznej źle lub bardzo źle.  
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Tabela 13. Sytuacja finansowo-organizacyjna podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Jaka jest Pani/a 
zdaniem obecna 
sytuacja finansowo-
organizacyjna 
podmiotów ekonomii 
społecznej w Państwa 
powiecie/regionie? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Bardzo dobra 0,0% 1,4% 1,9% 3,7% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 1,3% 5 

Raczej dobra 6,7% 19,4% 16,7% 14,8% 36,1% 22,2% 22,2% 27,8% 29,6% 20,4% 77 

Ani dobra, ani zła 40,0% 40,3% 55,6% 42,6% 41,7% 33,3% 44,4% 41,7% 37,0% 42,1% 159 

Raczej zła 11,1% 8,3% 13,0% 20,4% 8,3% 20,0% 11,1% 8,3% 11,1% 12,7% 48 

Bardzo zła 0,0% 2,8% 1,9% 1,9% 2,8% 2,2% 0,0% 2,8% 0,0% 1,9% 7 

Trudno powiedzieć 42,2% 27,8% 11,1% 16,7% 11,1% 22,2% 11,1% 19,4% 22,2% 21,7% 82 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

Przy okazji oceny sytuacji finansowo-organizacyjnej podmiotów ekonomii społecznej 

poproszono również respondentów o określenie potencjału ekonomii społecznej. Podobnie 

jak w przypadku rozkładu odpowiedzi dotyczących kondycji ekonomii społecznej, tak w tym 

przypadku większość odpowiedzi związanych jest ze średnim poziomem oceny poziomu 

potencjału (46,0%). Z kolei zestawiając ze sobą odpowiedzi wysoki (18,0%) / niski potencjał 

(31,7%), zauważalna jest przewaga odpowiedzi dotyczących niskiej oceny potencjału 

ekonomii społecznej w regionie obejmującym zakres działań danych jednostek/podmiotów 

reprezentowanych przez respondentów przedmiotowego badania. 

Wykres 4. Potencjał ekonomii społecznej w województwie mazowieckiem według opinii respondentów. 
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Biorąc pod uwagę analizę odpowiedzi w zakresie podregionów można zaobserwować 

najwyższą ocenę potencjału ekonomii społecznej wśród przedstawicieli Podregionu 

Warszawskiego (55,5% wskazań raczej wysoki i bardzo wysoki potencjał). Z kolei najsłabiej 

potencjał ekonomii społecznej oceniają przedstawiciele Podregionu Ciechanowskiego 

(32,3%) oraz radomskiego (40,3%). Na przeciwnym biegunie znajduje się Podregion 

Warszawsko-zachodni (42,1%) oraz Podregion Siedlecki (40,3%), niemalże jedna czwarta 

przedstawicieli tych regionów ocenia kondycję ekonomii społecznej źle lub bardzo źle.  

Tabela 14. Ocena potencjału ekonomii społecznej na obszarze prowadzonej działalności. 

1. Jak ogólnie 
określiłby/aby Pan/i 
potencjał ekonomii 
społecznej 
w powiecie/regionie? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Bardzo wysoki 0,0% 2,8% 1,9% 1,9% 2,8% 2,2% 22,2% 2,8% 0,0% 2,4% 9 

Raczej wysoki 4,4% 13,9% 11,1% 20,4% 25,0% 22,2% 33,3% 11,1% 14,8% 15,6% 59 

Średni 48,9% 40,3% 46,3% 42,6% 52,8% 44,4% 22,2% 58,3% 48,1% 46,0% 174 

Raczej niski 26,7% 30,6% 33,3% 31,5% 5,6% 15,6% 11,1% 11,1% 25,9% 23,8% 90 

Bardzo niski 15,6% 9,7% 1,9% 3,7% 8,3% 6,7% 0,0% 16,7% 3,7% 7,9% 30 

Trudno powiedzieć  4,4% 2,8% 5,6% 0,0% 5,6% 8,9% 11,1% 0,0% 7,4% 4,2% 16 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

5.3 Dynamika zmian i prognoza rozwoju 

Respondentów przedmiotowego badania zapytano o dynamikę zmian w ostatnich 5 latach 

w sektorze ekonomii społecznej. Rozkład odpowiedzi nie wskazuje na jednogłośną opinię 

dotyczącą rozwoju lub jego braku. Jednakże, zauważalna jest przewaga odpowiedzi, które 

związane są z zaobserwowaniem zmian w ostatnich 5 latach – zmiany raczej duże/ 

zdecydowanie duże zauważa 41,0% respondentów, brak zmian deklaruje 22,0%, a z kolei 

28,6% twierdzi, że zmiany były raczej/zdecydowanie małe. Biorąc pod uwagę analizę 

rozkładu odpowiedzi pod względem podregionów możemy zaobserwować większy stopień 

obserwacji zmian w ostatnich 5 latach wśród przedstawicieli Podregionu Warszawskiego 

(77,8% wskazań na zmiany raczej duże i bardzo duże) oraz Podregionu Warszawskiego 

wschodniego (55,6% wskazań na zmiany raczej duże i bardzo duże). 
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Tabela 15. Dynamika zmian ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. 

5. Jaka jest Pani/a 
zdaniem dynamika 
zmian dotycząca 
ekonomii społecznej (w 
ciągu ostatnich 5 lat)? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Zmiany były bardzo duże 6,7% 2,8% 3,7% 3,7% 2,8% 2,2% 11,1% 2,8% 3,7% 3,7% 14 

Zmiany były raczej duże 17,8% 40,3% 35,2% 37,0% 47,2% 35,6% 66,7% 52,8% 25,9% 37,3% 141 

Nie było w zasadzie żadnych 

zmian 

33,3% 22,2% 22,2% 24,1% 11,1% 20,0% 0,0% 27,8% 14,8% 22,0% 83 

Zmiany były raczej małe 24,4% 25,0% 27,8% 25,9% 16,7% 24,4% 11,1% 5,6% 44,4% 23,8% 90 

Zmiany były bardzo małe 6,7% 1,4% 3,7% 7,4% 8,3% 6,7% 0,0% 5,6% 0,0% 4,8% 18 

Trudno powiedzieć/odmowa 

odpowiedzi  

11,1% 8,3% 7,4% 1,9% 13,9% 11,1% 11,1% 5,6% 11,1% 8,5% 32 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

Rozważając nad odpowiedziami respondentów dotyczącymi perspektywy ekonomii 

społecznej w ciągu najbliższych 5 lat można zauważyć, iż niemalże połowa respondentów 

widzi ekonomię społeczną jako sektor, który będzie się rozwijał (45,5%). Zaledwie 11,1% 

wskazań dotyczy odpowiedzi wskazujących na brak rozwoju. Z kolei 34,7% przyszłość 

ekonomii społecznej widzi stabilnie, na podobnym poziomie jak dotychczas.  

Tabela 16. Przyszłość ekonomii społecznej w województwie mazowieckim w perspektywie najbliższych 5 lat. 

6. Jak Pani/a 
zdaniem będzie 
wyglądała 
przyszłość 
ekonomii 
społecznej 
w województwi
e mazowieckim 
w perspektywie 
najbliższych 5 
lat? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

ES rozwinie się 31,1% 50,0% 48,1% 46,3% 41,7% 44,4% 55,6% 58,3% 37,0% 45,5% 172 

Rozwój pozostanie 

na podobnym 

poziomie 

42,2% 36,1% 35,2% 37,0% 41,7% 26,7% 33,3% 16,7% 40,7% 34,7% 131 

ES nie rozwinie się 8,9% 5,6% 11,1% 9,3% 0,0% 17,8% 0,0% 22,2% 11,1% 10,1% 38 
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6. Jak Pani/a 
zdaniem będzie 
wyglądała 
przyszłość 
ekonomii 
społecznej 
w województwi
e mazowieckim 
w perspektywie 
najbliższych 5 
lat? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Trudno powiedzieć  17,8% 8,3% 5,6% 7,4% 16,7% 11,1% 11,1% 2,8% 11,1% 9,8% 37 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę przyszłe plany rozwojowe respondentów przedmiotowego badania, 

możemy stwierdzić, iż zdecydowana większość w swoich planach rozwojowych i polityce 

uwzględnia ekonomię społeczną i jej rozwój (66,9%). Plany wynikają z założeń strategii, 

programów rozwojowych oraz z perspektywy powstawania nowych PES. Z kolei brak 

uwzględniania ekonomii społecznej w planach przyszłościowych może również wynikać 

z charakterystyki/specyfiki danego terenu, na którym nie powstają podmioty ekonomii 

społecznej, a także chociażby z powodu braku środków finansowych. 

Tabela 17. Plany rozwojowe w prowadzonej polityce ekonomii społecznej. 

7. Czy w swoich 
planach 
rozwojowych 
oraz 
prowadzonej 
polityce 
uwzględnia 
Pan/i ekonomie 
społeczną i jej 
rozwój? 

Podregion Ogółem 
C

iech
an

o
w

ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Tak 46,7% 77,8% 68,5% 66,7% 69,4% 73,3% 55,6% 66,7% 59,3% 66,9% 253 

Nie 46,7% 19,4% 27,8% 27,8% 19,4% 24,4% 44,4% 22,2% 25,9% 27,0% 102 

Nie wiem/trudno 

powiedzieć  

6,7% 2,8% 3,7% 5,6% 11,1% 2,2% 0,0% 11,1% 14,8% 6,1% 23 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku planów rozwojowych w prowadzonej polityce ekonomii społecznej mamy  

do czynienia z respondentami realizującymi wcześniej utworzone strategie uwzględniające 

m.in. ww. plany. Wśród badanych są jednak osoby, które same bezpośrednio odpowiadają  

za konstrukcję/współpracę przy tworzeniu prawa lokalnego, stanowią oni zdecydowaną 

większość, bowiem aż 54,2% przedstawicieli ekonomii społecznej deklaruje współpracę 

przy tworzeniu prawa lokalnego. 
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Tabela 18. Współpraca przy tworzeniu prawa lokalnego. 

8. Czy współpracuje 
Pan/i przy tworzeniu 
prawa lokalnego? 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Tak 66,7% 58,3% 55,6% 44,4% 41,7% 51,1% 22,2% 63,9% 59,3% 54,2% 205 

Nie 31,1% 38,9% 44,4% 53,7% 52,8% 46,7% 77,8% 36,1% 40,7% 43,9% 166 

Trudno powiedzieć/ nie 

dotyczy  

2,2% 2,8% 0,0% 1,9% 5,6% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 7 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

5.4 Współpraca podmiotów/jednostek zaangażowanych w rozwój 

i realizację ekonomii społecznej 

Podczas realizacji badania zapytano pracowników objętych badaniem o podejmowanie 

współpracy w zakresie ES z danymi podmiotami/ jednostkami. Okazuje się, że połowa 

i więcej respondentów współpracuje między innymi z JST (63,5%), urzędami pracy (62,7%), 

NGO (61,1%), OPS (59,3%) oraz WTZ (50,0%). Z kolei najmniejsza grupa respondentów 

współpracuje między innymi z zakładami karnymi (9,8%), urzędami skarbowymi (10,6%) 

i KIS (9,8%). Prosząc badanych o doprecyzowanie celów realizowanych 

z jednostkami/podmiotami uzyskano odpowiedzi, z których można wyodrębnić kilka 

najważniejszych celów, które na potrzeby przedmiotowego badania zostały poddane 

kategoryzacji. Podmioty i jednostki zaangażowane w sferę ekonomii społecznej najczęściej 

wymieniają się informacjami/kadrami/doświadczeniami realizując przy tym wspólne 

szkolenia i projekty. Ponadto, wspierają wspólnie osoby potrzebujące, niepełnosprawne 

i wykluczone społecznie pozyskując środki finansowe, aktywizując mieszkańców  

lub organizując eventy i wydarzenia.  

Tabela 19. Współpraca podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej 

Typ 
jednostki/podmiotu 

Deklaracja 

współpracy 
Cele 

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

63,5% wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

wsparcie 

finansowe/dofinanso

wania 

wsparcie osób 

niepełnosprawnych  

i wykluczonych 

społecznie 
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Typ 
jednostki/podmiotu 

Deklaracja 

współpracy 
Cele 

urzędy pracy 62,7% aktywizacja 

zawodowa 

bezrobotnych - 

organizacja 

staży/praktyk 

pomoc 

z pozyskiwaniu 

pracowników/zatrudn

ianie bezrobotnych 

aktywizacja 

zawodowa osób 

niepełnosprawnych  

i wykluczonych 

społecznie 

organizacje 

pozarządowe 

61,1% wsparcie osób 

niepełnosprawnych  

i wykluczonych 

społecznie 

wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

organizacja 

szkoleń/imprez/zaję

ć dla 

podopiecznych 

ośrodki pomocy 

społecznej 

59,3% wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

usługi opiekuńcze wsparcie osób 

niepełnosprawnych  

i wykluczonych 

społecznie 

WTZ 50,0% wsparcie osób 

niepełnosprawnych  

i wykluczonych 

społecznie 

aktywizacja 

mieszkańców 

wymiana 

informacji/kadry/do

świadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

instytucje edukacyjne 45,0% edukacja / promocja 

ekonomii społecznej 

organizacja 

imprez/eventów 

wsparcie rzeczowe 

i finansowe 

instytucje kultury 40,2% imprezy/eventy wymiana 

doświadczeń/informa

cji 

szkolenia/warsztaty 

Urząd Marszałkowski 36,5% wsparcie 

finansowe/dofinanso

wania 

organizacja 

szkoleń/imprez/zajęć 

dla podopiecznych 

wymiana 

informacji/kadry/do

świadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

instytucje medyczne 32,0% zapewnienie opieki 

medycznej i leków 

podopiecznym/mies

zkańcom 

działania 

profilaktyczne 

i promocja zdrowia 

 

sponsorzy/darczyńcy 22,8% wsparcie finansowe wsparcie rzeczowe  

i żywnościowe 

 

banki 22,0% obsługa 

finansowa/kredyty 

sponsoring działania 

promocyjne 

spółdzielnie socjalne 19,0% wsparcie osób zlecanie prac/usług organizacja 
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Typ 
jednostki/podmiotu 

Deklaracja 

współpracy 
Cele 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych  

do wykonania  

(np. catering, prace 

remontowe) 

szkoleń/imprez/ 

zajęć dla 

podopiecznych 

instytucje sportu 19,0% organizacja 

wydarzeń 

sportowych/imprez 

finansowanie/dotacje zniżki/darmowe 

usługi 

ZAZ 18,8% wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych 

społecznie 

wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

zwiększenie 

aktywności 

zawodowej 

podmioty gospodarcze 18,8% aktywizacja 

zawodowa 

wsparcie rzeczowe 

i żywnościowe 

wsparcie finansowe 

CIS 13,8% wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych 

społecznie 

zwiększanie 

aktywności 

zawodowej 

zakłady karne 12,4% wymiana informacji 

o osadzonych 

aktywizacja 

zawodowa 

osadzonych 

wsparcie 

osadzonych po 

opuszczeniu 

zakładu 

urzędy skarbowe 10,6% rozliczenia/dokumen

tacja/składki 

wymiana informacji  

KIS 9,8% wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych 

społecznie 

wymiana 

informacji/kadry/doś

wiadczeń/wspólne 

szkolenia i projekty 

usługi opiekuńcze 

Źródło: opracowanie własne 

Podczas rozmowy dotyczącej podejmowanej współpracy i celów realizowanych w jej ramach, 

poruszono również kwestę oceny współpracy. W efekcie przeprowadzonego badania 

okazuje się, że w zasadzie wszyscy respondenci dobrze oceniają współpracę. Współpraca 

z jednostkowymi instytucjami/podmiotami została oceniona źle lub bardzo źle – tylko 

w przypadku instytucji medycznych oraz KIS osiągnięty został 3% próg odpowiedzi raczej 

źle i bardzo źle. Należy przy tym podkreślić, że bardzo dobrze oceniana jest współpraca 

z instytucjami kultury (63%), OPS (58%),WTZ (52%) oraz instytucjami edukacyjnymi (52%). 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczący oceny współpracy został przedstawiony poniżej. 
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Wykres 5. Ocena współpracy z podmiotami/jednostkami w zakresie ekonomii społecznej 
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5.4 Identyfikacja kluczowych sfer ekonomii społecznej – poziom 

wojewódzki 

5.4.1 Prognoza 

Identyfikując kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej należy przeanalizować w pierwszej 

kolejności dokumentację strategiczną i programową, a konkretnie zawarte w niej cele,  

co zostało poczynione podczas analizy danych zastanych. Z kolei w badaniu telefonicznym 

skupiono się na kilku aspektach, których integracja pozwoli na identyfikację kluczowych sfer 

rozwoju. Analizując rozkład odpowiedzi dotyczący spontanicznej odpowiedzi respondentów 

na pytanie jakie sfery społeczne w Pana/i powiecie/regionie będą się rozwijały, a które 

zmniejszą swoje znaczenie? możemy wyodrębnić kilka sektorów, które respondenci wskazują 

jako te w których nastąpi rozwój. Przy określaniu ważności odpowiedzi kierowano się liczbą 

udzielanych odpowiedzi wynosząca ponad 60%. Za sfery, które respondenci uważają jako 

rozwojowe należy uznać m.in..: 

 Usługi opiekuńcze 80,2% 

 Promocja zdrowego trybu życia 78,3% 

 Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie 69,3% 

 Ekologia 66,4% 

 Gospodarka odpadami 60,1% 

Tabela 20. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie mazowieckim - prognoza 

11. jakie sfery 
społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą 
się rozwijały? 
 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Turystyka 20,0% 50,0% 29,6% 24,1% 50,0% 31,1% 77,8% 52,8% 40,7% 37,8% 143 

Usługi opiekuńcze 80,0% 81,9% 81,5% 85,2% 75,0% 80,0% 55,6% 80,6% 77,8% 80,2% 303 

Gospodarka odpadami 55,6% 54,2% 66,7% 55,6% 58,3% 64,4% 88,9% 66,7% 55,6% 60,1% 227 

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych 
i wykluczonych społecznie 

62,2% 81,9% 57,4% 72,2% 52,8% 68,9% 55,6% 80,6% 77,8% 69,3% 262 

Ekologia 51,1% 72,2% 64,8% 63,0% 63,9% 66,7% 77,8% 80,6% 66,7% 66,4% 251 

Rolnictwo społeczne 8,9% 19,4% 22,2% 20,4% 25,0% 15,6% 44,4% 13,9% 29,6% 19,6% 74 

Usługi dla mieszkańców 42,2% 61,1% 61,1% 50,0% 52,8% 64,4% 55,6% 58,3% 59,3% 56,3% 213 

Żłobki/ kluby opieki dla 
dzieci 

37,8% 54,2% 46,3% 61,1% 44,4% 55,6% 77,8% 55,6% 55,6% 52,1% 197 
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11. jakie sfery 
społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą 
się rozwijały? 
 

Podregion Ogółem 

C
iech

an
o

w
ski 

R
ad

o
m

ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
lecki 

P
ło

cki 

W
arszaw

ski zach
o

d
n

i 

W
arszaw

ski 

W
arszaw

ski w
sch

o
d

n
i 

Żyrard
o

w
ski 

%
 

N
 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

42,2% 51,4% 46,3% 29,6% 30,6% 48,9% 33,3% 50,0% 51,9% 43,7% 165 

Zwiększenie ofert pracy 28,9% 47,2% 57,4% 37,0% 36,1% 40,0% 33,3% 33,3% 63,0% 42,6% 161 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej 

24,4% 56,9% 57,4% 31,5% 38,9% 37,8% 33,3% 38,9% 40,7% 42,1% 159 

Rozwój polityki rynku pracy 
– wsparcie finansowe 
i merytoryczne osób 
aktywnych zawodowo 

26,7% 41,7% 35,2% 35,2% 30,6% 37,8% 22,2% 36,1% 25,9% 34,4% 130 

Propagowanie zakładania 
i prowadzenia działalności 

35,6% 41,7% 44,4% 44,4% 38,9% 46,7% 33,3% 47,2% 48,1% 42,9% 162 

Udział w szkoleniach 
w obszarze ekonomii 
społecznej 

31,1% 68,1% 42,6% 50,0% 47,2% 51,1% 55,6% 41,7% 33,3% 48,1% 182 

Promocja zdrowego trybu 
życia 

64,4% 84,7% 79,6% 77,8% 77,8% 84,4% 66,7% 80,6% 74,1% 78,3% 296 

Dodatkowe zajęcia dla 
dzieci/edukacja 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując wyniki pod względem braku rozwoju lub pozostania na obecnym stopniu rozwoju 

możemy wyodrębnić dwa sektory, które zdaniem respondentów nie rozwiną się, są to m.in.: 

 Turystyka 55,0% 

 Rolnictwo społeczne 50,3% 

11. jakie sfery 
społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie 
zmniejszą swoje 
znaczenie lub 
pozostaną na 
niezmienionym 
poziomie? 
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Turystyka 68,9% 41,7% 66,7% 68,5% 47,2% 64,4% 0,0% 38,9% 51,9% 55,0% 208 

Usługi opiekuńcze 17,8% 16,7% 16,7% 13,0% 19,4% 15,6% 22,2% 19,4% 22,2% 17,2% 65 
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11. jakie sfery 
społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie 
zmniejszą swoje 
znaczenie lub 
pozostaną na 
niezmienionym 
poziomie? 

Podregion Ogółem 

C
iech
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%
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Gospodarka odpadami 17,8% 22,2% 22,2% 35,2% 22,2% 20,0% 0,0% 16,7% 25,9% 22,5% 85 

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych 
i wykluczonych społecznie 

26,7% 12,5% 35,2% 27,8% 36,1% 24,4% 33,3% 19,4% 7,4% 24,1% 91 

Ekologia 22,2% 18,1% 31,5% 24,1% 13,9% 24,4% 11,1% 13,9% 14,8% 20,9% 79 

Rolnictwo społeczne 37,8% 50,0% 57,4% 59,3% 50,0% 51,1% 22,2% 55,6% 40,7% 50,3% 190 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 29,2% 31,5% 44,4% 33,3% 26,7% 22,2% 41,7% 18,5% 32,5% 123 

Żłobki/ kluby opieki dla 
dzieci 

33,3% 33,3% 50,0% 29,6% 44,4% 28,9% 11,1% 36,1% 33,3% 35,4% 134 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

42,2% 37,5% 42,6% 63,0% 55,6% 37,8% 55,6% 44,4% 29,6% 44,7% 169 

Zwiększenie ofert pracy 55,6% 40,3% 37,0% 55,6% 47,2% 51,1% 33,3% 55,6% 22,2% 45,8% 173 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej 

55,6% 36,1% 35,2% 59,3% 38,9% 51,1% 55,6% 47,2% 44,4% 45,8% 173 

Rozwój polityki rynku pracy 
– wsparcie finansowe 
i merytoryczne osób 
aktywnych zawodowo 

44,4% 45,8% 51,9% 53,7% 44,4% 51,1% 66,7% 47,2% 40,7% 48,4% 183 

Propagowanie zakładania 
i prowadzenia działalności 

35,6% 51,4% 46,3% 38,9% 33,3% 40,0% 55,6% 41,7% 29,6% 41,5% 157 

Udział w szkoleniach 
w obszarze ekonomii 
społecznej 

46,7% 26,4% 42,6% 40,7% 36,1% 33,3% 11,1% 58,3% 40,7% 38,6% 146 

Promocja zdrowego trybu 
życia 

24,4% 13,9% 18,5% 18,5% 16,7% 13,3% 22,2% 19,4% 11,1% 17,2% 65 

Dodatkowe zajęcia dla 
dzieci/edukacja 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 

Źródło: opracowanie własne 

5.4.2 Potrzeby rozwoju 

Jedną z poruszonych kwestii, która miała posłużyć jako klucz identyfikacji sfery kluczowych 

sektora ekonomii społecznej była identyfikacja potrzeb rozwoju ekonomii społecznej  

na terenie działalności respondentów. Przyglądając się rozkładowi odpowiedzi można 

zauważyć wyodrębnienie dwóch głównych sfer wymagających rozwoju, są to m.in.: 

 usługi opiekuńcze (44,7%) 

 wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (23,0%).  
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W mniejszym stopniu respondenci zauważają potrzebę zapewnienia usług dla mieszkańców 

(13,0%), a najmniej wskazań (co należy interpretować z brakiem potrzeby rozwoju) obejmuje 

sfera rolnictwa społecznego (1,6%), zwiększenia współpracy z JST (1,3%) oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom (1,1%). 

Tabela 5. Sfery rozwoju ekonomii społecznej. 

9. W jakich sferach 
zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju 
ekonomii społecznej na 
terenie Państwa 
działalności? 

Podregion Ogółem 

C
iech
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w
ski 
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ski 

O
stro

łę
cki 

Sied
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n
i 
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o

w
ski 

%
 

N
 

Turystyka 11,1% 8,3% 0,0% 7,4% 0,0% 8,9% 11,1% 8,3% 7,4% 6,6% 25 

Usługi opiekuńcze 48,9% 37,5% 44,4% 50,0% 41,7% 37,8% 55,6% 44,4% 59,3% 44,7% 169 

Gospodarka odpadami 4,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 4,4% 0,0% 2,8% 3,7% 4,8% 18 

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych  
i wykluczonych społecznie 

20,0% 25,0% 22,2% 20,4% 22,2% 26,7% 22,2% 33,3% 11,1% 23,0% 87 

Ekologia 8,9% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 6,7% 0,0% 5,6% 7,4% 6,1% 23 

Rolnictwo społeczne 2,2% 1,4% 1,9% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 2,8% 3,7% 1,6% 6 

Usługi dla mieszkańców 13,3% 12,5% 7,4% 18,5% 13,9% 6,7% 11,1% 22,2% 11,1% 13,0% 49 

Żłobki/ kluby opieki dla 
dzieci 

11,1% 5,6% 5,6% 5,6% 2,8% 4,4% 11,1% 11,1% 3,7% 6,3% 24 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 1,1% 4 

Zwiększenie ofert pracy 2,2% 4,2% 5,6% 11,1% 11,1% 8,9% 0,0% 2,8% 3,7% 6,1% 23 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej 

11,1% 9,7% 9,3% 9,3% 8,3% 6,7% 0,0% 13,9% 0,0% 8,7% 33 

Rozwój polityki rynku pracy 
– wsparcie finansowe 
i merytoryczne osób 
aktywnych zawodowo 

2,2% 5,6% 1,9% 1,9% 2,8% 4,4% 0,0% 8,3% 0,0% 3,4% 13 

Propagowanie zakładania  
i prowadzenia działalności 

4,4% 4,2% 3,7% 3,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 4,0% 15 

Udział w szkoleniach 
w obszarze ekonomii 
społecznej 

6,7% 4,2% 1,9% 5,6% 2,8% 0,0% 0,0% 8,3% 3,7% 4,0% 15 

Promocja zdrowego trybu 
życia 

4,4% 6,9% 3,7% 11,1% 0,0% 6,7% 0,0% 11,1% 0,0% 5,8% 22 

Dodatkowe zajęcia  

dla dzieci/edukacja 

0,0% 5,6% 0,0% 3,7% 5,6% 2,2% 0,0% 5,6% 0,0% 2,9% 11 

Zwiększenie współpracy  

z JST 

0,0% 2,8% 0,0% 3,7% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 5 
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9. W jakich sferach 
zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju 
ekonomii społecznej na 
terenie Państwa 
działalności? 
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Zwiększenie liczby i zakresu 

działań PES 

4,4% 1,4% 9,3% 5,6% 5,6% 6,7% 0,0% 8,3% 14,8% 6,1% 23 

Brak danych 22,2% 11,1% 16,7% 13,0% 25,0% 11,1% 11,1% 5,6% 14,8% 14,6% 55 

Źródło: opracowanie własne 

5.4.3 Bariery w rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa 

W drodze do osiągnięcia wskazanych celów z reguły występują pewne bariery. W czasie 

realizacji przedmiotowego badania należało określić i zidentyfikować występujące trudności. 

Zdecydowana większość respondentów za główną barierę uznaje kwestie finansowe – brak 

finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia – 72,8%. Pozostałe kwestie 

warte podkreślenia, to m.in.: problemy lokalowe (47,6%), braki kadrowe w PES (40,7%),  

czy niechęć i brak zaufania ze strony ludności (40,2%). Warto przy tym podkreślić,  

iż reprezentanci podregionu Warszawskiego zauważają inne bariery, są to m.in.: braki 

kadrowe w PES (77,8%), czy brak zaufania ze strony przedsiębiorców (66,7%). Kwestie 

barier i problemów w podziale na powiaty zostaną przedstawione w dalszej części raportu. 

Tabela 6. Bariery rozwoju ekonomii społecznej 

12. Jakie 
bariery/trudności stoją 
na drodze do 
osiągnięcia wskazanych 
celów w rozwoju 
ekonomii społecznej? 

Podregion Ogółem 
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Brak finansowego wsparcia 

lub krótki okres finansowego 

wsparcia 

62,2% 83,3% 68,5% 74,1% 77,8% 73,3% 44,4% 61,1% 85,2% 72,8% 275 

Brak współpracy PES  

z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami 

wspierającymi 

26,7% 38,9% 44,4% 27,8% 30,6% 40,0% 55,6% 33,3% 29,6% 35,2% 133 

Brak pomysłów na 

działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii 

44,4% 43,1% 42,6% 22,2% 27,8% 48,9% 22,2% 41,7% 22,2% 37,3% 141 
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12. Jakie 
bariery/trudności stoją 
na drodze do 
osiągnięcia wskazanych 
celów w rozwoju 
ekonomii społecznej? 
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społecznej 

Brak wpisywania pomysłów 

w strategie programowe 

11,1% 23,6% 24,1% 25,9% 16,7% 17,8% 33,3% 33,3% 18,5% 22,0% 83 

Braki kadrowe w PES 33,3% 30,6% 40,7% 40,7% 38,9% 53,3% 77,8% 50,0% 37,0% 40,7% 153 

Niechęć/brak zaufania  

ze strony ludności 

44,4% 44,4% 48,1% 31,5% 33,3% 28,9% 55,6% 38,9% 48,1% 40,2% 152 

Niechęć/brak zaufania  

ze strony JST 

17,8% 23,6% 22,2% 14,8% 19,4% 15,6% 55,6% 30,6% 33,3% 22,2% 84 

Niechęć/brak zaufania  

ze strony podmiotów 

gospodarczych 

22,2% 25,0% 37,0% 18,5% 16,7% 33,3% 66,7% 22,2% 25,9% 26,5% 100 

Problemy lokalowe 48,9% 41,7% 48,1% 44,4% 52,8% 53,3% 44,4% 55,6% 40,7% 47,6% 180 

Brak barier/trudności 0,0% 2,8% 1,9% 5,6% 2,8% 2,2% 0,0% 2,8% 0,0% 2,4% 9 

Regulacje/przepisy prawne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,5% 2 

Brak liderów w ES 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,5% 2 

Brak zrozumienia ES przez 

mieszkańców 

0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2 

Brak szkoleń w zakresie ES 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,5% 2 

Brak danych 2,2% 2,8% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 3,7% 2,1% 8 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 378 

Źródło: opracowanie własne 

Z reguły występujące trudności są przezwyciężane poprzez współpracę i dialog 

zaangażowanych podmiotów we współpracę – uważa tak zdecydowana większość 

respondentów (64,2%). Innymi sposobami przezwyciężania barier są negocjacje (15,7%), 

zmiana profilu działalności PES (10,6%) oraz tworzenie grup nacisku (6,0%).  

Tabela 7. Rodzaje barier w rozwoju ekonomii społecznej i sposób ich przezwyciężania. 

Rodzaje barier 
13.1 

W jaki sposób są zwalczane? 
13.2 Jak powinny być 

zwalczane? 
 

Tworzenie grup nacisku 6,0% 6,2% 

Negocjacje 15,7% 31,7% 
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Rodzaje barier 
13.1 

W jaki sposób są zwalczane? 
13.2 Jak powinny być 

zwalczane? 
 

Współpraca i dialog między 

podmiotami zaangażowanymi  

we współpracę 

64,2% 77% 

Sprawy sądowe 0,8% 0,3% 

Zmiana profilu działalności PES 10,6% 10,6% 

Trudno powiedzieć  21,4% 3,8% 

Ogółem 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5 Identyfikacja kluczowych sfer ekonomii społecznej – poziom powiatowy 

Celem głównym przedmiotowego badania była identyfikacja kluczowych sfer rozwoju 

istotnych dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim na poziomie 37 

powiatów województwa mazowieckiego i 5 miastach działających na prawach powiatu. 

W tym celu respondentów przedmiotowego badania zapytano również o prognozę sfer 

kluczowych, potrzeby odnoszące się do ekonomii społecznej oraz o pomysły służące 

osiągnięciu wyznaczonych celów. W poniższym rozdziale celem zachowania logicznego 

porządku ustrukturyzowano powiaty według podregionów.  

5.5.1 Podregion Ciechanowski 

Przedstawiciele Podregionu Ciechanowskiego biorący udział w badaniu zauważają w swoim 

regionie głównie potrzebę usług opiekuńczych (48,9%), a zdecydowana większość z nich 

usługi te utożsamia z opieką nad seniorami (81,0%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad 

niepełnosprawnymi (9,1%) i opieką nad dziećmi (4,5%). Analizując rozkład odpowiedzi 

wśród powiatów można zaobserwować, iż dla reprezentantów powiatu żuromińskiego 

oprócz usług opiekuńczych (33,3%) równie ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie (33,3%). Reprezentanci poszczególnych powiatów wskazują 

swoje pomysły dzięki którym potrzeby mogą być zaspokojone: 

 Powiat mławski – większa liczba (oraz dofinansowania) domów pomocy 

społecznej/spółdzielni socjalnych, większej ilości udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, m.in. w postaci większej ilości asystentów dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Powiat płoński – większa ilość (oraz dofinansowania) spółdzielni socjalnych oraz 

głębszego poznania potrzeb osób potrzebujących. 

 Powiat pułtuski – większy zakres współpracy między podmiotami/jednostkami, które 

zaangażowane są w ekonomię społeczną. Wskazywano również na większe 
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zorientowanie na wsparcie dla osób starszych oraz większe wsparcie 

podmiotów/jednostek pod względem finansowym i organizacyjnym. 

 Powiat żuromiński – większa ilość domów opieki społecznej, większego poznania 

potrzeb osób potrzebujących, a także dofinansowania istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej. 

 Powiat ciechanowski – większa ilość (oraz dofinansowania) domów pomocy 

społecznej i spółdzielni socjalnych oraz wzrostu liczby opiekunek dla osób starszych. 

Tabela 8. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Ciechanowskim – potrzeba rozwoju 

Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

m
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ski 
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u
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ski 
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iń
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w
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Turystyka 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 

Usługi opiekuńcze 66,7% 66,7% 33,3% 33,3% 44,4% 48,9% 

Gospodarka odpadami 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

22,2% 0,0% 22,2% 33,3% 22,2% 20,0% 

Ekologia 11,1% 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 8,9% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 2,2% 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 13,3% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 22,2% 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 2,2% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 0,0% 11,1% 0,0% 33,3% 11,1% 11,1% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 4,4% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 4,4% 

Promocja zdrowego trybu życia 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 4,4% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

m
ław

ski 

p
ło

ń
ski 
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łtu
ski 

żu
ro
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iń

ski 

ciech
an
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d
regio

n
 C

iech
an

o
w

ski 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 8,7% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 83,3% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 81,8% 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 

opieka nad dziećmi 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

kultura/rekreacja 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

gastronomia 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Niektóre sfery społeczne rozpatrywane są przez respondentów jako te, których przyszłość 

wiąże się z rozwojem. Prognozy przedstawicieli Podregionu Ciechanowskiego związane  

są z rozwojem sfer opiekuńczych (80,0%), promocją zdrowego trybu życia (64,4%), 

wsparciem osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (62,2%). Pod względem 

powiatów możliwości rozwoju przedstawiają się następująco191: 

 Powiat mławski – wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, 

promocja zdrowego trybu życia.  

 Powiat płoński – usługi opiekuńcze. 

 Powiat pułtuski – promocja zdrowego trybu życia, usługi opiekuńcze, gospodarka 

odpadami, wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. 

 
191 Uwzględniono wartości powyżej 60% wskazań 
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 Powiat żuromiński – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia. 

 Powiat ciechanowski – usługi opiekuńcze, promocja zdrowego trybu życia. 

Tabela 25. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Ciechanowskim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

m
ław

ski 

p
ło

ń
ski 

p
u

łtu
ski 

żu
ro

m
iń

ski 

ciech
an

o
w

ski 

P
o

d
regio

n
 C

iech
an

o
w

ski 

Turystyka 11,1% 22,2% 22,2% 11,1% 33,3% 20,0% 

Usługi opiekuńcze 77,8% 100,0% 77,8% 66,7% 77,8% 80,0% 

Gospodarka odpadami 55,6% 33,3% 66,7% 77,8% 44,4% 55,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

88,9% 44,4% 66,7% 66,7% 44,4% 62,2% 

Ekologia 55,6% 22,2% 55,6% 77,8% 44,4% 51,1% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 11,1% 8,9% 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 22,2% 44,4% 66,7% 44,4% 42,2% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 33,3% 22,2% 44,4% 33,3% 55,6% 37,8% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 33,3% 44,4% 33,3% 55,6% 44,4% 42,2% 

Zwiększenie ofert pracy 22,2% 11,1% 44,4% 44,4% 22,2% 28,9% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 22,2% 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 24,4% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 33,3% 26,7% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 22,2% 22,2% 44,4% 55,6% 33,3% 35,6% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

33,3% 11,1% 11,1% 55,6% 44,4% 31,1% 

Promocja zdrowego trybu życia 77,8% 11,1% 77,8% 88,9% 66,7% 64,4% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondentów przedmiotowego badania zapytano również o bariery i trudności stojące  

na drodze pomysłów i prognoz w rozwoju ekonomii społecznej. Zdecydowana większość 

respondentów reprezentujących Podregion Ciechanowski jako główną barierę wskazuje 
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brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia (62%). Pod względem 

powiatów sytuacja wygląda następująco192: 

 Powiat mławski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia, 

niechęć/brak zaufania ze strony ludności, problemy lokalowe. 

 Powiat płoński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia 

oraz problemy lokalowe. 

 Powiat pułtuski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia, 

brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii społecznej, 

niechęć/brak zaufania ze strony ludności. 

 Powiat żuromiński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. Brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej 

 Powiat ciechanowski – brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów 

ekonomii społecznej, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, problemy lokalowe. 

Tabela 9. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Ciechanowski 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

m
ław

ski 

p
ło

ń
ski 

p
u

łtu
ski 

żu
ro

m
iń

ski 

ciech
an

o
w

ski 

P
o

d
regio

n
 C

iech
an

o
w

ski 

Brak finansowego wsparcia lub krótki 

okres finansowego wsparcia 

56% 56% 67% 44% 89% 62% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

33% 33% 22% 22% 22% 27% 

Brak pomysłów na działalność 

gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej 

22% 44% 56% 44% 56% 44% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

0% 11% 11% 33% 0% 11% 

Braki kadrowe w PES 44% 33% 33% 33% 22% 33% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 56% 33% 56% 22% 56% 44% 

 
192 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

m
ław

ski 

p
ło

ń
ski 

p
u

łtu
ski 

żu
ro

m
iń

ski 

ciech
an

o
w

ski 

P
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d
regio

n
 C

iech
an

o
w

ski 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 11% 11% 11% 11% 44% 18% 

Niechęć/brak zaufania ze strony 

podmiotów gospodarczych 

22% 11% 22% 33% 22% 22% 

Problemy lokalowe 56% 67% 33% 33% 56% 49% 

Brak barier/trudności 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak danych 0% 0% 11% 0% 0% 2% 

 Źródło: opracowanie własne 

5.5.2 Podregion Radomski 

Reprezentanci Podregionu Radomskiego w regionie obejmującym zakres działania ich 

jednostki/podmiotu raczej nie zauważają potrzeby rozwoju poszczególnych dziedzin 

ekonomii społecznej. Jednakże część badanych zauważa potrzebę usług opiekuńczych 

(37,5%), a zdecydowana większość z nich usługi te utożsamia z opieką nad seniorami 

(66,7%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad niepełnosprawnymi (41,7%) i opieką nad 

dziećmi (8,3%). Analizując rozkład odpowiedzi wśród powiatów można zaobserwować,  

iż dla reprezentantów powiatu szydłowieckiego oprócz usług opiekuńczych (22,2%) równie 

często wskazywano na zwiększenie ofert pracy (22,2%). Z kolei osoby, które pracują  

na terenie powiatu kozienickiego poza usługami opiekuńczymi (22,2%) widzą również 

potrzebę usług dla mieszkańców (22,2%). Należy zauważyć, że badani powiatu lipskiego 

bardziej od usług opiekuńczych (11,1%) cenią sobie potrzebę wsparcia osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (44,4%). Reprezentanci poszczególnych 

powiatów wskazują swoje pomysły dzięki którym potrzeby mogą być zaspokojone: 



Strona 94 z 159 
 

 Powiat lipski – zwiększenie ilości placówek dla osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie (świetlice, DPS, WTZ) oraz utworzenie ZAZ. 

 Powiat zwoleński – zwiększenie i tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób 

starszych, dofinansowanie istniejących PES, więcej udogodnień dla 

niepełnosprawnych oraz ogólne zorientowanie na szerszy zakres wsparcia osób 

starszych. 

 Powiat radomski – szerszy zakres wsparcia dla osób starszych. 

 Powiat szydłowiecki – budowa i dofinansowanie DPS oraz większe wsparcie 

finansowe i organizacyjne PES. 

 Powiat przysuski – tworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunek osób starszych. 

 Powiat białobrzeski – budowa i dofinansowanie DPS oraz tworzenie miejsc pracy dla 

opiekunów osób starszych. 

 Powiat kozienicki – budowa i dofinansowanie spółdzielni socjalnych. 

 M. Radom – większe wsparcie finansowe i organizacyjne PES, tworzenie miejsc pracy 

dla opiekunów osób starszych oraz budowa/wprowadzanie nowych 

miejsc/udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

\ Tabela 10. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Radomskim – potrzeba rozwoju 

Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

lip
ski 

zw
o

leń
ski 
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o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
rzysu

ski 

b
iało

b
rzeski 

ko
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o
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n
 R
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m
ski 

Turystyka 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 8,3% 

Usługi opiekuńcze 11,1% 77,8% 33,3% 22,2% 44,4% 33,3% 22,2% 55,6% 37,5% 

Gospodarka odpadami 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 5,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie 

44,4% 11,1% 11,1% 22,2% 22,2% 11,1% 11,1% 66,7% 25,0% 

Ekologia 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 1,4% 

Usługi dla mieszkańców 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 33,3% 22,2% 0,0% 12,5% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

lip
ski 

zw
o

leń
ski 

rad
o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
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ski 

b
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b
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ski 

mieszkańcom 

Zwiększenie ofert pracy 11,1% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11,1% 0,0% 22,2% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 22,2% 9,7% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie 

finansowe i merytoryczne osób aktywnych 

zawodowo 

11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 5,6% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia 

działalności 

11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 4,2% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 6,9% 

Promocja zdrowego trybu życia 11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 6,9% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 22,2% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 5,6% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 2,8% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 100,0% 50,0% 66,7% 100,0% 66,7% 66,7% 100,0% 60,0% 66,7% 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 60,0% 41,7% 

opieka nad dziećmi 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 8,3% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi 

porządkowe 

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 25,0% 

kultura/rekreacja 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 25,0% 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 
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gastronomia 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, 

obsługa komputera 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 12,5% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci prognozują, że przyszłość ekonomii społecznej w ich zakresie terytorialnym 

działania będzie się rozwijała przede wszystkim w zakresie promocji zdrowego trybu życia 

(85%), wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (82%) oraz usług 

opiekuńczych (82%). Ponadto, rozwój ich zdaniem będzie również dotyczył ekologii (72%), 

szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (68,0%). Pod względem powiatów możliwości rozwoju 

zdaniem respondentów przedstawiają się następująco193:  

 Powiat lipski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie, ekologia, żłobki/kluby opieki dla dzieci, zwiększenie aktywności 

zawodowej, rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe i merytoryczne osób 

aktywnych zawodowo, udział w szkoleniach w obszarze ekonomii społecznej. 

 Powiat zwoleński – wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, 

ekologia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, udział w szkoleniach 

w obszarze Ekonomii Społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat radomski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat szydłowiecki – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, żłobki/ kluby opieki dla 

dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zwiększenie ofert pracy, 

zwiększenie aktywności zawodowej, rozwój polityki rynku pracy – wsparcie 

finansowe i merytoryczne osób aktywnych zawodowo, propagowanie zakładania 

i prowadzenia działalności, udział w szkoleniach w obszarze ekonomii społecznej, 

promocja zdrowego trybu życia. 

 
193 Uwzględniono wartości powyżej 60% wskazań 
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 Powiat przysuski – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

żłobki/ kluby opieki dla dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 

zwiększenie aktywności zawodowej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat białobrzeski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat kozienicki – turystyka, usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie 

osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla 

mieszkańców, udział w szkoleniach w obszarze Ekonomii Społecznej, promocja 

zdrowego trybu życia. 

 M. Radom – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe i merytoryczne osób aktywnych 

zawodowo, udział w szkoleniach w obszarze ekonomii społecznej, promocja 

zdrowego trybu życia. 

Tabela 11. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Radomskim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne 
w Pana/i powiecie/regionie będą 
się rozwijały? 

lip
ski 

zw
o

leń
ski 

rad
o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
rzysu

ski 

b
iało

b
rzeski 

ko
zien

icki 

m
. R

ad
o

m
 

P
o

d
regio

n
 R

ad
o

m
ski 

Turystyka 56% 44% 22% 56% 33% 56% 89% 44% 50% 

Usługi opiekuńcze 67% 56% 100% 78% 89% 67% 100% 100% 82% 

Gospodarka odpadami 44% 44% 56% 44% 67% 44% 67% 67% 54% 

Wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie 

100% 67% 89% 78% 67% 78% 100% 78% 82% 

Ekologia 78% 89% 67% 78% 78% 44% 67% 78% 72% 

Rolnictwo społeczne 11% 11% 11% 22% 22% 22% 44% 11% 19% 

Usługi dla mieszkańców 56% 44% 56% 67% 67% 44% 78% 78% 61% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 78% 33% 44% 67% 67% 56% 33% 56% 54% 

Zapewnienie bezpieczeństwa 44% 78% 33% 78% 67% 22% 44% 44% 51% 
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Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne 
w Pana/i powiecie/regionie będą 
się rozwijały? 

lip
ski 

zw
o

leń
ski 

rad
o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
rzysu

ski 

b
iało

b
rzeski 

ko
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m
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o
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P
o

d
regio

n
 R

ad
o

m
ski 

mieszkańcom 

Zwiększenie ofert pracy 56% 56% 22% 89% 56% 22% 33% 44% 47% 

Zwiększenie aktywności 

zawodowej 

78% 44% 33% 78% 89% 33% 56% 44% 57% 

Rozwój polityki rynku pracy – 

wsparcie finansowe 

i merytoryczne osób aktywnych 

zawodowo 

67% 33% 22% 67% 22% 22% 33% 67% 42% 

Propagowanie zakładania  

i prowadzenia działalności 

44% 33% 44% 67% 44% 33% 33% 33% 42% 

Udział w szkoleniach w obszarze 

ekonomii społecznej 

78% 67% 78% 89% 44% 44% 78% 67% 68% 

Promocja zdrowego trybu życia 56% 100% 100% 100% 78% 67% 89% 89% 85% 

Dodatkowe zajęcia dla 

dzieci/edukacja 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondentów przedmiotowego badania zapytano również o bariery i trudności stojące  

na drodze pomysłów i prognoz w rozwoju ekonomii społecznej. Zdecydowana większość 

respondentów reprezentujących Podregion Radomski jako główną barierę wskazuje brak 

finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia (83%). Analizując rozkład 

odpowiedzi w poszczególnych powiatach można zauważyć pewne różnice dotyczące wskazań 

poszczególnych trudności i barier194: 

 Powiat lipski – brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi. 

 Powiat zwoleński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, problemy lokalowe. 

 
194 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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 Powiat radomski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi, problemy lokalowe. 

 Powiat szydłowiecki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

 Powiat przysuski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

 Powiat białobrzeski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, niechęć/brak zaufania ze strony ludności. 

 Powiat kozienicki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi, brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej, niechęć/brak zaufania ze strony ludności. 

 M. Radom – braki kadrowe w PES. 

Tabela 29. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Radomski 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją 
na drodze do osiągnięcia 
wskazanych celów w rozwoju 
ekonomii społecznej? 

lip
ski 

zw
o

leń
ski 

rad
o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
rzysu

ski 

b
iało

b
rzeski 

ko
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icki 

m
. R

ad
o

m
 

P
o

d
regio

n
 R

ad
o

m
ski 

Brak finansowego wsparcia lub krótki 

okres finansowego wsparcia 

89% 89% 78% 89% 78% 89% 89% 67% 83% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami 

/ partnerami / jednostkami 

wspierającymi 

22% 33% 56% 11% 33% 44% 67% 44% 39% 

Brak pomysłów na działalność 

gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej 

44% 33% 44% 44% 44% 44% 67% 22% 43% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

0% 44% 11% 11% 33% 22% 33% 33% 24% 

Braki kadrowe w PES 22% 44% 44% 11% 11% 33% 22% 56% 31% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 33% 67% 44% 44% 33% 56% 56% 22% 44% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 0% 33% 33% 22% 11% 44% 0% 44% 24% 

Niechęć/brak zaufania ze strony 

podmiotów gospodarczych 

0% 33% 33% 22% 22% 33% 33% 22% 25% 

Problemy lokalowe 44% 56% 56% 44% 22% 33% 33% 44% 42% 

Brak barier/trudności 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 11% 3% 
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Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją 
na drodze do osiągnięcia 
wskazanych celów w rozwoju 
ekonomii społecznej? 

lip
ski 
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o

leń
ski 

rad
o

m
ski 

szyd
ło

w
iecki 

p
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ski 

b
iało

b
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n
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ski 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 1% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 1% 

Brak danych 0% 0% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 3% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.3 Podregion Ostrołęcki 

Pracujący na terenie Podregionu Ostrołęckiego zauważają w swoim regionie głównie 

potrzebę usług opiekuńczych (44,4%), a zdecydowana większość z nich usługi te utożsamia 

z opieką nad seniorami (73,9%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad niepełnosprawnymi 

(13,9%) i usługami domowymi dla chorych (8,7%). Biorąc pod uwagę analizę odpowiedzi 

wśród reprezentantów powiatów Podregionu należy zauważyć, iż w mieście Ostrołęka 

i powiecie wyszkowskim bardziej od potrzeby usług opiekuńczych (11,1%/22,2%) 

zauważalna jest potrzeba wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie 

(22,2%/33,3%). Reprezentanci poszczególnych powiatów wskazują swoje pomysły dzięki 

którym potrzeby mogą być zaspokojone: 

 Powiat makowski – budowa i dofinansowanie DPS oraz tworzenie miejsc pracy  

dla opiekunów osób starszych. 

 Powiat przasnyski – większy zakres wsparcia finansowego i organizacyjnego PES, 

tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych oraz budowa/dofinansowanie 

DPS. 

 Powiat wyszkowski – zwiększenie środków finansowych na wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, większe wsparcie dla pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz zwiększenie zakresu udogodnień  

dla niepełnosprawnych, np. asystent osób niepełnosprawnych. 

 Powiat ostrowski – utworzenie klubu seniora, budowa miejsc/udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych. 

 Powiat ostrołęcki – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych  

oraz budowa/dofinansowanie DPS. 
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 M. Ostrołęka – zwiększenie zakresu usług dla niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie oraz zwiększenie ilości placówek (świetlice, DPS, WTZ i inne). 

Tabela 120. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Ostrołęckim – potrzeba rozwoju 

Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

m
ako

w
ski 

p
rzasn

yski 

w
yszko

w
ski 

o
stro

w
ski 

o
stro

łęcki 

m
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P
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d
regio

n
 O

stro
łęcki 

Turystyka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi opiekuńcze 44,4% 77,8% 22,2% 55,6% 55,6% 11,1% 44,4% 

Gospodarka odpadami 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 5,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 0,0% 22,2% 33,3% 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 

Ekologia 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 5,6% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 1,9% 

Usługi dla mieszkańców 0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 7,4% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 5,6% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 5,6% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 33,3% 9,3% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe 

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 3,7% 

Promocja zdrowego trybu życia 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 3,7% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 8,7% 4,3% 4,3% 4,3% 0,0% 21,7% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 
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opieka nad seniorami 66,7% 85,7% 50,0% 60,0% 100,0% 0,0% 73,9% 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 0,0% 50,0% 40,0% 0,0% 0,0% 13,0% 

opieka nad dziećmi 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

usługi domowe dla chorych 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 8,7% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

kultura/rekreacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Przyszłość niektórych sfer ekonomii społecznej rozpatrywana jest w perspektywie rozwoju. 

Prognozy reprezentantów Podregionu Ostrołęckiego wskazują, iż największy rozwój nastąpi 

w sferze usług opiekuńczych (81%), promocji zdrowego życia (80%), gospodarki odpadami 

(67%) i ekologii (65%). Pod względem powiatów możliwości rozwoju zdaniem respondentów 

przedstawiają się następująco195: 

 Powiat makowski – usługi opiekuńcze, ekologia, zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat przasnyski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, usługi dla mieszkańców, żłobki/kluby opieki dla dzieci, 

zwiększenie ofert pracy, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat wyszkowski – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, usługi dla mieszkańców, zwiększenie 

aktywności zawodowej, propagowanie zakładania i prowadzenia działalności. 

 
195 Uwzględniono wartości >60% wskazań 
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 Powiat ostrowski – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat ostrołęcki – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

żłobki/kluby opieki dla dzieci, zwiększenie oferty pracy, zwiększenie aktywności 

zawodowej, propagowanie zakładania i prowadzenia działalności, promocja 

zdrowego trybu życia. 

 M. Ostrołęka – gospodarka odpadami, ekologia, zwiększenie ofert pracy, promocja 

zdrowego trybu życia. 

Tabela 31. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Ostrołęckim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

m
ako

w
ski 
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yski 
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ski 
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d
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n
 O
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łęcki 

Turystyka 11% 22% 33% 22% 67% 22% 30% 

Usługi opiekuńcze 67% 89% 89% 100% 89% 56% 81% 

Gospodarka odpadami 56% 56% 78% 67% 78% 67% 67% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

33% 67% 67% 67% 67% 44% 57% 

Ekologia 67% 56% 44% 67% 89% 67% 65% 

Rolnictwo społeczne 22% 22% 22% 11% 22% 33% 22% 

Usługi dla mieszkańców 33% 78% 67% 78% 67% 44% 61% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0% 78% 44% 22% 89% 44% 46% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 67% 56% 22% 44% 44% 44% 46% 

Zwiększenie ofert pracy 11% 78% 56% 56% 78% 67% 57% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 33% 56% 67% 56% 78% 56% 57% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

22% 33% 56% 22% 44% 33% 35% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 22% 44% 67% 33% 78% 22% 44% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

22% 44% 56% 33% 56% 44% 43% 

Promocja zdrowego trybu życia 67% 78% 56% 89% 100% 89% 80% 
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Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 
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Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

Badani Podregionu Ostrołęckiego za główne bariery w rozwoju ekonomii społecznej uznają 

głównie brak finansowego wsparcia (69%), w mniejszym natomiast stopniu niechęć/brak 

zaufania ze strony ludności (48%) oraz problemy lokalowe (48%). Pod względem powiatów 

sytuacja wygląda następująco196: 

 Powiat makowski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, problemy lokalowe. 

 Powiat przasnyski – brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 Powiat wyszkowski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi, niechęć/brak zaufania ze strony ludności. 

 Powiat ostrowski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi, braki kadrowe w PES, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, 

niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych, problemy lokalowe. 

 Powiat ostrołęcki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

 M. Ostrołęka – brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej, problemy lokalowe. 

  

 
196 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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Tabela 13. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Ostrołęcki 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

m
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łęcki 

m
. O

stro
łę

ka 

 P
o

d
regio

n
 O

stro
łęcki 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

78% 44% 100% 67% 67% 56% 69% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

22% 22% 67% 78% 33% 44% 44% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

33% 56% 44% 44% 22% 56% 43% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

0% 33% 33% 44% 11% 22% 24% 

Braki kadrowe w PES 22% 33% 44% 78% 33% 33% 41% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 67% 44% 67% 67% 33% 11% 48% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 33% 22% 33% 22% 11% 11% 22% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

22% 44% 33% 56% 22% 44% 37% 

Problemy lokalowe 56% 22% 33% 67% 44% 67% 48% 

Brak barier/trudności 0% 0% 0% 0% 11% 0% 2% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.4 Podregion Siedlecki 

Najwięcej wskazań z terenu działalności obejmującej Podregion Siedlecki dotyczących 

potrzeb w zakresie ES związanych jest z usługami opiekuńczymi (50,0%), a zdecydowana 

większość z nich usługi te utożsamia z opieką nad seniorami (80,0%), zaś w mniejszym 

stopniu z opieką nad niepełnosprawnymi (24,0%). W przypadku powiatów Podregionu 

Siedleckiego sytuacja wygląda podobnie, z wyjątkiem powiatu siedleckiego i miasta Siedlce – 

przedstawiciele powiatu siedleckiego bardziej od potrzeby usług opiekuńczych (44,4%) 

widzą potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (55,6%). 

Z kolei respondenci miasta Siedlce bardziej od usług opiekuńczych (11,1%) zauważają 

potrzebę rozwoju usług dla mieszkańców (33,3%), ekologii (22,2%) oraz gospodarki 
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odpadami (22,2%). Reprezentanci poszczególnych powiatów wskazują swoje pomysły dzięki 

którym potrzeby mogą być zaspokojone: 

 Powiat łosicki – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów oraz budowa/dofinansowanie 

spółdzielni socjalnych i DPS. 

 Powiat garwoliński – więcej udogodnień dla osób niepełnosprawnych, np. asystent 

osób niepełnosprawnych, tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych,  

a także budowa/dofinansowanie spółdzielni socjalnych i DPS. 

 Powiat sokołowski – dofinansowanie istniejących PES, zorientowanie na większy 

zakres wsparcia dla osób starszych oraz budowa/dofinansowanie spółdzielni 

socjalnych i DPS. 

 Powiat węgrowski – większe wsparcie finansowe i organizacyjne PES oraz 

budowa/dofinansowanie spółdzielni socjalnych i DPS. 

 Powiat siedlecki – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych; zwiększenie 

zakresu współpracy między PES; aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

zwiększenie zakresu usług dla niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz 

zwiększenie ilości placówek dla nich; budowa/dofinansowanie spółdzielni socjalnych. 

 M. Siedlce – budowa oczyszczalni ścieków/sortowni/małych spalarni, edukacja 

społeczeństwa w zakresie segregacji śmieci/ekologii oraz rekomendacja powstawania 

większej ilości małych firm i większego zakresu rozwoju zakresu opieki nad dziećmi  

na dużych osiedlach. 

Tabela 33. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Siedleckim – potrzeba rozwoju 

Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

ło
sicki 

garw
o

liń
ski 

so
ko

ło
w

ski 

w
ę

gro
w

ski 

sied
lecki 

m
. Sied

lce 

P
o

d
regio

n
 Sied

lecki 

Turystyka 22,2% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 7,4% 

Usługi opiekuńcze 66,7% 66,7% 66,7% 44,4% 44,4% 11,1% 50,0% 

Gospodarka odpadami 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 5,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

0,0% 22,2% 11,1% 22,2% 55,6% 11,1% 20,4% 

Ekologia 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 5,6% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 33,3% 18,5% 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

ło
sicki 

garw
o

liń
ski 

so
ko

ło
w

ski 

w
ę

gro
w

ski 

sied
lecki 

m
. Sied

lce 

P
o

d
regio

n
 Sied

lecki 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 5,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 22,2% 11,1% 11,1% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 33,3% 0,0% 9,3% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 1,9% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 3,7% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

0,0% 33,3% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 

Promocja zdrowego trybu życia 0,0% 33,3% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 3,7% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 3,7% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 4,3% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 13,0% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 83,3% 60,0% 83,3% 66,7% 100,0% 100,0% 80,0% 

opieka nad niepełnosprawnymi 50,0% 40,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 

opieka nad dziećmi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 4,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 33,3% 40,0% 

kultura/rekreacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 20,0% 

infrastruktura 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
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Źródło: opracowanie własne 

Niektóre sfery ES rozpatrywane są przez respondentów jako te, których przyszłość 
utożsamiana jest z rozwojem. Prognozy przedstawicieli Podregionu Siedleckiego wiążą się 
z rozwojem sfer opiekuńczych (85,0%), promocją zdrowego trybu życia (78,0%), wsparciem 
osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (72,0%), ekologią (63,0%).  
W poszczególnych powiatach możliwości rozwoju zdaniem respondentów przedstawiają się 
następująco : 

 Powiat łosicki – usługi opiekuńcze, usługi dla mieszkańców, udział w szkoleniach  

w obszarze ekonomii społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat garwoliński – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, żłobki/kluby opieki dla dzieci, propagowanie 

zakładania i prowadzenia działalności, udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat sokołowski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, żłobki/kluby opieki dla dzieci, udział 

w szkoleniach w obszarze ekonomii społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat węgrowski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie. 

 Powiat siedlecki – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, promocja zdrowego trybu życia. 

 M. Siedlce – usługi opiekuńcze, ekologia, żłobki/kluby opieki dla dzieci, promocja 

zdrowego trybu życia. 

Tabela 34. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Siedleckim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

ło
sicki 

garw
o

liń
ski 

so
ko

ło
w

ski 

w
ę

gro
w

ski 

sied
lecki 

m
. Sied

lce 

P
o

d
regio

n
 Sied

lecki 

Turystyka 22% 33% 22% 33% 22% 11% 24% 

Usługi opiekuńcze 78% 89% 89% 89% 78% 89% 85% 

Gospodarka odpadami 56% 44% 56% 33% 89% 56% 56% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

56% 67% 89% 78% 89% 56% 72% 

Ekologia 56% 67% 67% 56% 56% 78% 63% 

Rolnictwo społeczne 44% 11% 11% 22% 11% 22% 20% 
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Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

ło
sicki 

garw
o

liń
ski 

so
ko

ło
w

ski 

w
ę

gro
w

ski 

sied
lecki 

m
. Sied

lce 

P
o

d
regio

n
 Sied

lecki 

Usługi dla mieszkańców 67% 89% 22% 44% 33% 44% 50% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 44% 78% 67% 44% 56% 78% 61% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 22% 56% 22% 22% 22% 33% 30% 

Zwiększenie ofert pracy 33% 33% 56% 33% 33% 33% 37% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11% 44% 33% 33% 56% 11% 31% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

44% 44% 44% 33% 22% 22% 35% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 44% 67% 44% 44% 33% 33% 44% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

67% 67% 78% 33% 44% 11% 50% 

Promocja zdrowego trybu życia 67% 89% 78% 56% 89% 89% 78% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci reprezentujący Podregion Siedlecki w zdecydowanej większości wskazują 

przede wszystkim jedną główną barierę w rozwoju ekonomii społecznej: brak finansowego 

wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia (74%). Pod względem powiatów sytuacja 

wygląda następująco197: 

 Powiat łosicki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

 Powiat garwoliński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

 Powiat sokołowski – braki kadrowe w PES, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, 

problemy lokalowe. 

 Powiat węgrowski – problemy lokalowe. 

 Powiat siedlecki – braki kadrowe w PES, problemy lokalowe. 

 M. Siedlce – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

  

 
197 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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Tabela 35. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Siedlecki 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

ło
sicki 

garw
o

liń
ski 

so
ko

ło
w

ski 

w
ę

gro
w

ski 

sied
lecki 

m
. Sied

lce 

P
o

d
regio

n
 Sied

lecki 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

89% 67% 78% 78% 56% 78% 74% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

22% 22% 22% 33% 33% 33% 28% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

0% 22% 44% 33% 33% 0% 22% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

22% 11% 44% 11% 22% 44% 26% 

Braki kadrowe w PES 44% 22% 56% 22% 56% 44% 41% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 44% 11% 56% 44% 11% 22% 31% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 11% 0% 33% 22% 11% 11% 15% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

0% 22% 33% 11% 22% 22% 19% 

Problemy lokalowe 33% 22% 67% 56% 56% 33% 44% 

Brak barier/trudności 0% 11% 0% 11% 11% 0% 6% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.5 Podregion Płocki 

Respondenci reprezentujący Podregion Płocki zauważają w swoim otoczeniu głównie 

potrzebę usług opiekuńczych (41,7%), a zdecydowana większość z nich usługi te utożsamia 

z opieką nad seniorami (75,0%), zaś w mniejszym stopniu z usługami domowymi  

dla chorych (16,7%). Biorąc pod uwagę analizę odpowiedzi wśród reprezentantów powiatów 

w zakresie terytorialnym Podregionu, należy zauważyć, iż w powiecie gostynińskim równie 

często wskazywana jest potrzeba usług dla mieszkańców (33,3%), a w mieście Płock 

wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (33,3%). W trakcie 

odpowiadania na pytanie o potrzebę rozwoju danych sfer ekonomii społecznych w regionie, 
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respondenci przedstawiali również swoje pomysły dzięki którym te potrzeby mogą być 

zaspokojone: 

 Powiat gostyniński – budowa DPS, rozwój centrów kultury, dofinansowania dla 

rozwoju społeczności lokalnej, większy zakres bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców 

oraz większy zakres pozyskiwania środków pozabudżetowych dla seniorów celem 

wprowadzenia dodatkowych usług rozwijających zainteresowania/pasje. 

 Powiat płocki – większy zakres poznania potrzeb osób potrzebujących, tworzenie 

miejsc pracy dla opiekunów oraz budowa/dofinansowanie spółdzielni socjalnych. 

 Powiat sierpecki – większy zakres wsparcia finansowego i organizacyjnego PES, 

a także większy zakres współpracy między podmiotami/jednostkami zaangażowanymi  

w rozwój ekonomii społecznej. 

 M. Płocki – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, budowa DPS, 

zwiększenie zakresu współpracy między podmiotami/jednostkami zaangażowanymi  

w rozwój ekonomii społecznej. 

Tabela 14. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Płockim – potrzeba rozwoju 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

go
styn

iń
ski 

p
ło

cki 

sierp
ecki 

m
. P

ło
ck 

P
o

d
regio

n
 P

ło
cki 

Turystyka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi opiekuńcze 33,3% 66,7% 33,3% 33,3% 41,7% 

Gospodarka odpadami 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 5,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 0,0% 33,3% 22,2% 33,3% 22,2% 

Ekologia 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 5,6% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 22,2% 0,0% 0,0% 13,9% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 2,8% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 11,1% 0,0% 22,2% 11,1% 11,1% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 8,3% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 2,8% 
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9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

go
styn

iń
ski 

p
ło

cki 

sierp
ecki 

m
. P

ło
ck 

P
o

d
regio

n
 P

ło
cki 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 8,3% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Promocja zdrowego trybu życia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 5,6% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,8% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 8,7% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 100,0% 60,0% 66,7% 100,0% 75,0% 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

opieka nad dziećmi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 20,0% 33,3% 0,0% 16,7% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

kultura/rekreacja 66,7% 50,0% 0,0% 0,0% 60,0% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci prognozują, że przyszłość ekonomii społecznej w ich Podregionie będzie 

rozwijała się przede wszystkim w zakresie promocji zdrowego trybu życia (77,8%), usług 

opiekuńczych (75,0%) i ekologii (63,9%). Analizując rozkład odpowiedzi pod względem 

powiatów, sytuacja prognozowania przedstawia się następująco: 

 Powiat gostyniński – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, promocja zdrowego trybu życia. 
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 Powiat płocki – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, ekologia, usługi  

dla mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat sierpecki – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami. 

 M. Płock – turystyka, usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, promocja zdrowego 

trybu życia. 

Tabela 37. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Płockim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

go
styn

iń
ski 

p
ło

cki 

sierp
ecki 

m
. P

ło
ck 

P
o

d
regio

n
 P

ło
cki 

Turystyka 55,6% 44,4% 22,2% 77,8% 50,0% 

Usługi opiekuńcze 88,9% 77,8% 66,7% 66,7% 75,0% 

Gospodarka odpadami 33,3% 66,7% 66,7% 66,7% 58,3% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

77,8% 33,3% 55,6% 44,4% 52,8% 

Ekologia 77,8% 66,7% 55,6% 55,6% 63,9% 

Rolnictwo społeczne 22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 25,0% 

Usługi dla mieszkańców 33,3% 77,8% 44,4% 55,6% 52,8% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 33,3% 55,6% 33,3% 55,6% 44,4% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 44,4% 33,3% 11,1% 33,3% 30,6% 

Zwiększenie ofert pracy 33,3% 33,3% 55,6% 22,2% 36,1% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 22,2% 44,4% 44,4% 44,4% 38,9% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

11,1% 33,3% 33,3% 44,4% 30,6% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 55,6% 33,3% 44,4% 22,2% 38,9% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

44,4% 44,4% 44,4% 55,6% 47,2% 

Promocja zdrowego trybu życia 88,9% 100,0% 55,6% 66,7% 77,8% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Reprezentanci Podregionu Płockiego w zdecydowanej większości wskazują dwie główne 

bariery stojące na drodze rozwoju ekonomii społecznej, jest to brak finansowego 

wsparcia/krótki okres finansowego wsparcia (78%) oraz problemy lokalowe (53%).  
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Pod względem rozkładu odpowiedzi w poszczególnych powiatach sytuacja wygląda 

następująco198: 

 Powiat gostyniński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, problemy lokalowe. 

 Powiat płocki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

 Powiat sierpecki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej, braki kadrowe w PES, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, problemy 

lokalowe. 

 M. Płock – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

Tabela 15. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Płocki 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów  
w rozwoju ekonomii społecznej? 

go
styn

iń
ski 

p
ło

cki 

sierp
ecki 

m
. P

ło
ck 

P
o

d
regio

n
 P

ło
cki 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 
89% 89% 78% 56% 78% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

22% 22% 44% 33% 31% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

11% 22% 56% 22% 28% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

11% 11% 44% 0% 17% 

Braki kadrowe w PES 44% 22% 67% 22% 39% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 22% 33% 56% 22% 33% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 0% 22% 44% 11% 19% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

0% 11% 44% 11% 17% 

Problemy lokalowe 56% 44% 78% 33% 53% 

Brak barier/trudności 0% 0% 0% 11% 3% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 11% 0% 0% 3% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 

 
198 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 



Strona 115 z 159 
 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów  
w rozwoju ekonomii społecznej? 

go
styn

iń
ski 
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n
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Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.6 Podregion Warszawski zachodni 

Badani na terenie Podregionu Warszawskiego zachodniego zauważają w swoim regionie 

głównie potrzebę usług opiekuńczych (37,8%), a zdecydowana większość z nich usługi  

te utożsamia z opieką nad seniorami (86,7%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad 

niepełnosprawnymi (13,3%). Biorąc pod uwagę analizę odpowiedzi wśród reprezentantów 

powiatów Podregionu należy zauważyć, iż w powiecie nowodworskim w równym stopniu 

zauważalna jest potrzeba usług opiekuńczych (22,2%), turystyki (22,2%) oraz zwiększenia 

aktywności zawodowej (22,2%). W trakcie odpowiadania na pytanie o potrzebę rozwoju 

danych sfer ekonomii społecznych w regionie, respondenci przedstawiali również swoje 

pomysły dzięki którym te potrzeby mogą być zaspokojone: 

 Powiat grodziski – dofinansowanie istniejących PES oraz budowa/dofinansowanie 

spółdzielni socjalnych. 

 Powiat nowodworski – promocja turystyki lokalnej i regionalnej, budowa 

infrastruktury (drogi, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, bazy noclegowej, 

restauracji); aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 Powiat warszawski-zachodni – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów ludzi starszych, 

dofinansowania istniejących PES, budowa/dofinansowanie DPS, zwiększenie środków 

finansowych na działania w zakresie ekonomii społecznej, aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych. 

 Powiat pruszkowski – większa ilość udogodnień dla niepełnosprawnych, zwiększenie 

ilości placówek dla niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (świetlice, DPS, 

WTZ). 

 Powiat piaseczyński – budowa/dofinansowanie DPS, powstanie placówki dla osób 

bezdomnych, zwiększenie ilości placówek dla osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie (świetlice, WTZ), większe wsparcie dla pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie. 
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Tabela 39. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim zachodnim – potrzeba rozwoju 

Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 
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ski 
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Turystyka 0,0% 22,2% 11,1% 0,0% 11,1% 8,9% 

Usługi opiekuńcze 33,3% 22,2% 55,6% 33,3% 44,4% 37,8% 

Gospodarka odpadami 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 33,3% 26,7% 

Ekologia 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 6,7% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,2% 

Usługi dla mieszkańców 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 6,7% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 4,4% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 22,2% 8,9% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 4,4% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 6,7% 

Promocja zdrowego trybu życia 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 6,7% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 2,2% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 13,0% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 100,0% 100,0% 60,0% 100,0% 100,0% 86,7% 

opieka nad niepełnosprawnymi 33,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 
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Powiaty 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 
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opieka nad dziećmi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

kultura/rekreacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci prognozują, że przyszłość ekonomii społecznej w zakresie terytorialnym  

ich działania będzie rozwijała się przede wszystkim w zakresie promocji zdrowego trybu 

życia (85%) oraz usług opiekuńczych (80,0%). Ponadto, rozwój ich zdaniem będzie również 

dotyczył wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (68,9%), gospodarki 

odpadami (64,4%), a także usług dla mieszkańców (64,4%). Pod względem powiatów 

sytuacja wygląda następująco: 

 Powiat grodziski – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

żłobki/kluby opieki dla dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, promocja 

zdrowego trybu życia, dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja. 

 Powiat nowodworski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie, ekologia, żłobki/kluby opieki dla dzieci, zwiększenie ofert 

pracy, propagowanie zakładania i prowadzenia działalności, promocja zdrowego 

trybu życia. 

 Powiat warszawsko-zachodni – usługi opiekuńcze, usługi dla mieszkańców, promocja 

zdrowego trybu życia. 

 Powiat pruszkowski – usługi opiekuńcze, ekologia, udział w szkoleniach w obszarze 

ekonomii społecznej. 
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 Powiat piaseczyński – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

żłobki/kluby opieki dla dzieci, promocja zdrowego trybu życia. 

Tabela 160. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim zachodnim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 
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Turystyka 44,4% 55,6% 33,3% 11,1% 11,1% 31,1% 

Usługi opiekuńcze 88,9% 66,7% 77,8% 66,7% 100,0% 80,0% 

Gospodarka odpadami 66,7% 55,6% 55,6% 44,4% 100,0% 64,4% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

66,7% 88,9% 55,6% 55,6% 77,8% 68,9% 

Ekologia 88,9% 66,7% 33,3% 66,7% 77,8% 66,7% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2% 15,6% 

Usługi dla mieszkańców 66,7% 55,6% 66,7% 55,6% 77,8% 64,4% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 66,7% 88,9% 22,2% 33,3% 66,7% 55,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 66,7% 33,3% 33,3% 55,6% 55,6% 48,9% 

Zwiększenie ofert pracy 22,2% 66,7% 44,4% 22,2% 44,4% 40,0% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 33,3% 55,6% 22,2% 33,3% 44,4% 37,8% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

33,3% 44,4% 44,4% 11,1% 55,6% 37,8% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 44,4% 66,7% 22,2% 55,6% 44,4% 46,7% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

55,6% 55,6% 33,3% 66,7% 44,4% 51,1% 

Promocja zdrowego trybu życia 88,9% 100,0% 77,8% 55,6% 100,0% 84,4% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Badani reprezentujący Podregion Warszawsko zachodni przedstawiają trzy główne trudności, 

które stanowią barierę w realizacji celów i wszystkim pomysłów ekonomii społecznej: brak 

finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia (73%), braki kadrowe w PES 
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(53%), problemy lokalowe (53%). Z kolei analizując rozkład odpowiedzi w poszczególnych 

powiatach możemy zauważyć pewne różnice199: 

 Powiat grodziski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, 

braki kadrowe w PES, problemy lokalowe.  

 Powiat nowodworski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi, braki kadrowe w PES. 

 Powiat warszawsko-zachodni – brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia, brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów 

ekonomii społecznej, problemy lokalowe. 

 Powiat pruszkowski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, brak pomysłów na działalność gospodarczą podmiotów ekonomii 

społecznej, braki kadrowe w PES, problemy lokalowe. 

 Powiat piaseczyński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

Tabela 17. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Warszawsko zachodni 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 
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Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

56% 89% 89% 78% 56% 73% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

33% 56% 33% 33% 44% 40% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

44% 22% 56% 78% 44% 49% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

11% 11% 22% 44% 0% 18% 

Braki kadrowe w PES 67% 56% 22% 78% 44% 53% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 33% 33% 33% 33% 11% 29% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 0% 22% 0% 33% 22% 16% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

33% 33% 44% 44% 11% 33% 

Problemy lokalowe 67% 33% 67% 67% 33% 53% 

 
199 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 
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Brak barier/trudności 0% 0% 0% 0% 11% 2% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 11% 0% 2% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.7 Podregion Warszawski 

Pracujący w mieście stołecznym Warszawa w większości wskazują na potrzebę rozwoju 

usług opiekuńczych (55,6%), a wszyscy z nich usługi te utożsamiają z opieką nad seniorami 

(100,0%), zaś w mniejszym stopniu z usługami dla niepełnosprawnych (33,3%). Ponadto, 

pojedyncze głosy dotyczą m.in. potrzeby wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie (22,2%) oraz usług dla mieszkańców (11,1%), turystyki (11,1%) oraz budowę 

żłobków/klubów dla dzieci (11,1%). Pomysły respondentów na rozwój ww. sfer związane  

są między innymi z: 

 Większym wsparciem finansowym i organizacyjnym PES. 

 Budową/dofinansowaniem DPS. 

 Większym poznaniem potrzeb osób potrzebujących. 

 Budową żłobków przy dużych biurowcach. 

Tabela 42. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim – potrzeba rozwoju 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

M
 st. W

arszaw
a 

Turystyka 11,1% 

Usługi opiekuńcze 55,6% 
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9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

M
 st. W

arszaw
a 

Gospodarka odpadami 0,0% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

22,2% 

Ekologia 0,0% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 

Usługi dla mieszkańców 11,1% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 11,1% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 0,0% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe 

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

0,0% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

0,0% 

Promocja zdrowego trybu życia 0,0% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 0,0% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 100,0% 

opieka nad niepełnosprawnymi 33,3% 

opieka nad dziećmi 0,0% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 
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9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na 
terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

M
 st. W

arszaw
a 

kultura/rekreacja 0,0% 

gastronomia 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 

0,0% 

infrastruktura 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci prognozują, że przyszłość ekonomii społecznej będzie rozwijała się przede 

wszystkim w zakresie gospodarki odpadami (88,9%), ekologii (77,8%), żłobków/klubów 

opieki dla dzieci (77,8%) oraz turystyki (77,8%). 

Tabela 43. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim wschodnim - prognoza 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

M
 st. W

arszaw
a 

Turystyka 77,8% 

Usługi opiekuńcze 55,6% 

Gospodarka odpadami 88,9% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

55,6% 

Ekologia 77,8% 

Rolnictwo społeczne 44,4% 

Usługi dla mieszkańców 55,6% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 77,8% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 33,3% 

Zwiększenie ofert pracy 33,3% 
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11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

M
 st. W

arszaw
a 

Zwiększenie aktywności zawodowej 33,3% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe 
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

22,2% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 33,3% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

55,6% 

Promocja zdrowego trybu życia 66,7% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostki reprezentujące miasto stołeczne Warszawa przedstawiają kilka głównych barier, 

które ich zdaniem mogą stanowić przeszkodę na drodze rozwoju ekonomii społecznej,  

są to m.in.: 

 braki kadrowe w PES (78%) 

 niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych (67%) 

 brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami wspierającym 

(56%) 

 niechęć/brak zaufania ze strony ludności (56%) 

 niechęć/brak zaufania ze strony JST (56%) 

Tabela 18. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – m. st. Warszawa 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

M
. st. W

arszaw
a 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

44% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

56% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

22% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 33% 
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12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów 
w rozwoju ekonomii społecznej? 

M
. st. W

arszaw
a 

programowe 

Braki kadrowe w PES 78% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 56% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 56% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

67% 

Problemy lokalowe 44% 

Brak barier/trudności 0% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 

Brak liderów w ES 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 11% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.8 Podregion Warszawski wschodni 

Najwięcej wskazań dotyczących potrzeb osób z terenu działalności obejmującej Podregion 

Warszawski wschodni dotyczy usług opiekuńczych (44,4%), a zdecydowana większość z nich 

usługi te utożsamia z opieką nad seniorami (68,8%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad 

niepełnosprawnymi (31,3%), opieką nad dziećmi (12,5%) oraz usługami domowymi  

dla chorych (6,3%). Na wskazanie zasługuje także wsparcie osób niepełnosprawnych  

i wykluczonych społecznie (33,3%) oraz usługi dla mieszkańców (22,2%). W przypadku 

powiatów Podregionu Warszawskiego wschodniego sytuacja wygląda podobnie, należy 

jednak podkreślić, że w przypadku powiatu wołomińskiego równie ważne co potrzeba 

opieki (33,3%) jest ważne zwiększenie aktywności zawodowej (33,%). Reprezentanci 

poszczególnych powiatów wskazują swoje pomysły dzięki którym potrzeby mogą być 

zaspokojone: 

 Powiat legionowski – większy zakres współpracy między pomiotami/jednostkami 

zaangażowanymi w ekonomię społeczną, aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych i zwiększenie ilości placówek dla niepełnosprawnych i osób 

wykluczonych społecznie (świetlice, DPS, WTZ). 
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 Powiat wołomiński – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych, 

budowa/dofinansowanie DPS, granty dla pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne, zwiększenie środków rządowych przeznaczonych na aktywizację 

zawodową, zwiększenie oferty kursów dla bezrobotnych, tworzenie nowych 

stanowisk pracy chronionej. 

 Powiat miński – tworzenie miejsc pracy dla opiekunów osób starszych, 

dofinansowanie istniejących PES, budowa/dofinansowanie DPS, aktywizacja 

zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 Powiat otwocki – budowa/dofinansowanie spółdzielni socjalnych, zwiększenie 

zakresu usług dla niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz zwiększenie 

ilości placówek dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (świetlice, 

DPS, WTZ). 

Tabela 45. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim wschodnim – potrzeba rozwoju 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

Turystyka 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 8,3% 

Usługi opiekuńcze 44,4% 33,3% 55,6% 44,4% 44,4% 

Gospodarka odpadami 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 2,8% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

44,4% 33,3% 22,2% 33,3% 33,3% 

Ekologia 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Rolnictwo społeczne 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,8% 

Usługi dla mieszkańców 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0,0% 22,2% 22,2% 0,0% 11,1% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,8% 

Zwiększenie ofert pracy 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 2,8% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 11,1% 33,3% 0,0% 11,1% 13,9% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 8,3% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 22,2% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 
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9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

społecznej 

Promocja zdrowego trybu życia 22,2% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 5,6% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 4,3% 4,3% 4,3% 0,0% 13,0% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 50,0% 100,0% 80,0% 50,0% 68,8% 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 66,7% 20,0% 50,0% 31,3% 

opieka nad dziećmi 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 6,3% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

kultura/rekreacja 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

gastronomia 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 20,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci prognozują, że przyszłość ekonomii społecznej w ich Podregionie będzie 

rozwijała się przede wszystkim w zakresie usług opiekuńczych (80,6%), wsparcia osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (80,6%) oraz ekologii (80,6%) i promocji 

zdrowego trybu życia (80,6%). Ponadto, ważną kwestią będzie również sfera gospodarki 

odpadami (66,7%). Analizując rozkład odpowiedzi pod względem powiatów, sytuacja 

prognozowania przedstawia się następująco: 

 Powiat legionowski – turystyka, usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie 

osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla 

mieszkańców, żłobki/kluby opieki dla dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa 
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mieszkańcom, propagowanie zakładania i prowadzenia działalności, udział 

w szkoleniach w obszarze ekonomii społecznej, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat wołomiński – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, promocja zdrowego trybu 

życia. 

 Powiat miński – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie, ekologia, promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat otwocki – usługi opiekuńcze, gospodarka odpadami, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom, promocja zdrowego trybu życia. 

Tabela 19. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim wschodnim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

Turystyka 100,0% 55,6% 22,2% 33,3% 52,8% 

Usługi opiekuńcze 66,7% 88,9% 77,8% 88,9% 80,6% 

Gospodarka odpadami 100,0% 66,7% 33,3% 66,7% 66,7% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

88,9% 77,8% 66,7% 88,9% 80,6% 

Ekologia 88,9% 88,9% 66,7% 77,8% 80,6% 

Rolnictwo społeczne 22,2% 22,2% 0,0% 11,1% 13,9% 

Usługi dla mieszkańców 88,9% 55,6% 44,4% 44,4% 58,3% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 66,7% 55,6% 44,4% 55,6% 55,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 66,7% 33,3% 33,3% 66,7% 50,0% 

Zwiększenie ofert pracy 33,3% 44,4% 11,1% 44,4% 33,3% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 55,6% 33,3% 22,2% 44,4% 38,9% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

55,6% 22,2% 22,2% 44,4% 36,1% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 66,7% 44,4% 55,6% 22,2% 47,2% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

77,8% 33,3% 11,1% 44,4% 41,7% 

Promocja zdrowego trybu życia 88,9% 77,8% 88,9% 66,7% 80,6% 
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Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci reprezentujący Podregion Warszawski wschodni w zdecydowanej większości 

wskazują przede wszystkim dwie główne bariery, które mogą stanowić przeszkodę 

w rozwoju ekonomii społecznej, jest to: brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia (61%) oraz problemy lokalowe (56%). Analizując wartości szerzej, 

pod względem powiatów możemy zaobserwować pewne różnice w przedstawianiu barier: 

 Powiat legionowski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, braki kadrowe w PES, problemy lokalowe. 

 Powiat wołomiński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia. 

 Powiat miński – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

 Powiat otwocki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia, 

braki kadrowe w PES, problemy lokalowe. 

Tabela 20. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Warszawski wschodni 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów  
w rozwoju ekonomii społecznej? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

67% 56% 56% 67% 61% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

partnerami / jednostkami wspierającymi 

44% 44% 11% 33% 33% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

44% 44% 33% 44% 42% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

33% 44% 11% 44% 33% 
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Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów  
w rozwoju ekonomii społecznej? 

legio
n

o
w

ski 

w
o

ło
m

iń
ski 

m
iń

ski 

o
tw

o
cki 

P
o

d
regio

n
 W

arszaw
ski 

w
sch

o
d

n
i 

Braki kadrowe w PES 56% 44% 44% 56% 50% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 33% 44% 33% 44% 39% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 33% 33% 22% 33% 31% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

44% 11% 11% 22% 22% 

Problemy lokalowe 67% 33% 33% 89% 56% 

Brak barier/trudności 11% 0% 0% 0% 3% 

Regulacje/przepisy prawne 11% 0% 0% 0% 3% 

Brak liderów w ES 0% 11% 0% 0% 3% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

5.5.9 Podregion Żyrardowski 

Rozkład odpowiedzi w Podregionie Żyrardowskim wskazuje głównie na potrzebę usług 

opiekuńczych (59,3%), a zdecydowana większość respondentów usługi opiekuńcze 

utożsamia z opieką nad seniorami (69,2%), zaś w mniejszym stopniu z opieką nad 

niepełnosprawnymi (38,5%) i opieką nad dziećmi (15,4%).  

W przypadku powiatów Podregionu Żyrardowskiego sytuacja wygląda podobnie, bowiem  

w każdym z nich wskazania na potrzebę usług opiekuńczych przekraczają połowę 

odpowiedzi: grójecki (55,6%), sochaczewski (55,6%), żyrardowski (66,7%). Warto również 

poznać pomysły badanych w zakresie rozwoju wskazanych sfer: 

 Powiat grójecki – większe wsparcie finansowe i organizacyjne PES. 

 Powiat sochaczewski – większy zakres współpracy między podmiotami/jednostkami 

zaangażowanymi w ekonomię społeczną, budowa/dofinansowanie spółdzielni 

socjalnych, większe wsparcie finansowe i organizacyjne oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy dla opiekunów osób starszych. 
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 Powiat żyrardowski – większa ilość udogodnień dla niepełnosprawnych, np. asystent 

osób niepełnosprawnych, budowa/dofinansowanie DPS oraz dofinansowanie 

istniejących PES. 

Tabela 21. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Żyrardowskim – potrzeba rozwoju 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

gró
jecki 

so
ch

aczew
ski 

żyrard
o

w
ski 

 P
o

d
regio

n
 Żyrard

o
w

ski 

Turystyka 11,1% 11,1% 0,0% 7,4% 

Usługi opiekuńcze 55,6% 55,6% 66,7% 59,3% 

Gospodarka odpadami 11,1% 0,0% 0,0% 3,7% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie 

0,0% 11,1% 22,2% 11,1% 

Ekologia 11,1% 0,0% 11,1% 7,4% 

Rolnictwo społeczne 11,1% 0,0% 0,0% 3,7% 

Usługi dla mieszkańców 0,0% 22,2% 11,1% 11,1% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 0,0% 11,1% 0,0% 3,7% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zwiększenie ofert pracy 11,1% 0,0% 0,0% 3,7% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  

i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 0,0% 11,1% 22,2% 11,1% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Promocja zdrowego trybu życia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie współpracy z JST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zwiększenie liczby i zakresu działań PES 4,3% 4,3% 8,7% 17,4% 

Usługi opiekuńcze, jakie? 

opieka nad seniorami 50,0% 80,0% 66,7% 69,2% 
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9. W jakich sferach zauważa Pan/i 
potrzebę rozwoju ekonomii społecznej  
na terenie Państwa działalności 
(powiat/region)? 

gró
jecki 

so
ch

aczew
ski 

żyrard
o

w
ski 

 P
o

d
regio

n
 Żyrard

o
w

ski 

opieka nad niepełnosprawnymi 0,0% 60,0% 33,3% 38,5% 

opieka nad dziećmi 0,0% 40,0% 0,0% 15,4% 

usługi domowe dla chorych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi dla mieszkańców, jakie? 

utrzymanie terenów zielonych/usługi porządkowe 0,0% 50,0% 100,0% 66,7% 

kultura/rekreacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

warsztaty zajęciowe, np. rękodzieło, obsługa 

komputera 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

infrastruktura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Prognozy przedstawicieli Podregionu Ciechanowskiego wiążą się z rozwojem sfer 

opiekuńczych (80,6%), promocją zdrowego trybu życia (80,6%), wsparciem osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (80,6%), ekologią (80,6%) oraz gospodarką 

odpadami (66,7%)200. Biorąc pod uwagę rozkład odpowiedzi w poszczególnych powiatach 

sytuacja wygląda następująco: 

 Powiat grójecki – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie, żłobki/kluby opieki dla dzieci, zwiększenie ofert pracy, 

promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat sochaczewski – usługi opiekuńcze, wsparcie osób niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, żłobki/kluby opieki  

dla dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zwiększenie ofert pracy, 

promocja zdrowego trybu życia. 

 Powiat żyrardowski – turystyka, usługi opiekuńcze, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, ekologia, usługi dla mieszkańców, 

żłobki/kluby opieki dla dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 

zwiększenie ofert pracy, promocja zdrowego trybu życia. 

 
200 Uwzględniono wartości powyżej 50% wskazań 
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Tabela 22. Sfery rozwoju ekonomii społecznej w Podregionie Warszawskim wschodnim - prognoza 

Powiaty 

11. Jakie sfery społeczne w Pana/i 
powiecie/regionie będą się rozwijały? 

gró
jecki 

so
ch

aczew
ski 

żyrard
o

w
ski 

 P
o

d
regio

n
 Żyrard

o
w

ski 

Turystyka 11,1% 33,3% 77,8% 40,7% 

Usługi opiekuńcze 77,8% 77,8% 77,8% 77,8% 

Gospodarka odpadami 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 

Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

77,8% 77,8% 77,8% 77,8% 

Ekologia 55,6% 66,7% 77,8% 66,7% 

Rolnictwo społeczne 22,2% 44,4% 22,2% 29,6% 

Usługi dla mieszkańców 44,4% 66,7% 66,7% 59,3% 

Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 66,7% 11,1% 88,9% 55,6% 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 22,2% 55,6% 77,8% 51,9% 

Zwiększenie ofert pracy 66,7% 33,3% 88,9% 63,0% 

Zwiększenie aktywności zawodowej 33,3% 33,3% 55,6% 40,7% 

Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe  
i merytoryczne osób aktywnych zawodowo 

33,3% 22,2% 22,2% 25,9% 

Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 33,3% 55,6% 55,6% 48,1% 

Udział w szkoleniach w obszarze ekonomii 
społecznej 

11,1% 44,4% 44,4% 33,3% 

Promocja zdrowego trybu życia 66,7% 66,7% 88,9% 74,1% 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci/edukacja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Badani Podregionu Żyrardowskiego w większości wskazują na jedną barierę, która utrudnia 

realizację pomysłów w zakresie ekonomii społecznej, jest to bariera finansowa: brak 

finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia (85%). Analizując rozkład 

odpowiedzi wśród poszczególnych powiatów zauważalna jest różnica pod względem 

ukazywanych barier, choć bariera finansowa obecna jest w całym podregionie201: 

 Powiat grójecki – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia. 

 
201 W przypadku uznania kluczowych barier kierowano się odsetkiem odpowiedzi >60% 
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 Powiat sochaczewski – brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego 

wsparcia, niechęć/brak zaufania ze strony ludności. 

 Powiat żyrardowski – braki kadrowe w PES, niechęć/brak zaufania ze strony ludności, 

niechęć/brak zaufania ze strony JST, problemy lokalowe. 

Tabela 23. Bariery rozwoju ekonomii społecznej – Podregion Żyrardowski 

Powiaty 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze 
do osiągnięcia wskazanych celów  
w rozwoju ekonomii społecznej? 

gró
jecki 

so
ch

aczew
ski 

żyrard
o

w
ski 

 P
o

d
regio

n
 Żyrard

o
w

ski 

Brak finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia 

89% 89% 78% 85% 

Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / 

 partnerami / jednostkami wspierającymi 

22% 22% 44% 30% 

Brak pomysłów na działalność gospodarczą 

podmiotów ekonomii społecznej 

11% 22% 33% 22% 

Brak wpisywania pomysłów w strategie 

programowe 

11% 11% 33% 19% 

Braki kadrowe w PES 22% 11% 78% 37% 

Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 33% 56% 56% 48% 

Niechęć/brak zaufania ze strony JST 33% 0% 67% 33% 

Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów 

gospodarczych 

22% 11% 44% 26% 

Problemy lokalowe 44% 11% 67% 41% 

Brak barier/trudności 0% 0% 0% 0% 

Regulacje/przepisy prawne 0% 0% 0% 0% 

Brak liderów w ES 0% 0% 0% 0% 

Brak zrozumienia ES przez mieszkańców 0% 0% 0% 0% 

Brak szkoleń w zakresie ES 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne
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5.6 Rekomendacje 

Analiza wyników badania ilościowego skonfrontowana z wynikami analizy danych zastanych 

pozwala na sformułowanie poniższych rekomendacji dotyczących głównego problemu 

badawczego, który dotyczył identyfikacja kluczowych sfer rozwoju istotnych dla sektora 

ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Z diagnozy społeczno-gospodarczej 

województwa mazowieckiego jednoznacznie wynika, że ekonomia społeczna stanowi bardzo 

ważny sektor. Wnioski wyciągnięte na podstawie analizy dokumentów strategicznych 

i programowych dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w zasadzie potwierdziły się podczas 

badania telefonicznego. Realizacja wywiadów ukazała w większym stopniu podobieństwa 

między subregionami województwa mazowieckiego. Można jednak również znaleźć pewne 

różnice w interpretacji sfer kluczowych ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.  

Nr Wniosek Rekomendacja 

1 

Niektóre regiony województwa 

mazowieckiego zmagają się z małą 

liczbą podmiotów ekonomii społecznej 

i/lub podmioty funkcjonujące na ich 

obszarze są w słabej kondycji.  

Potrzeba wzmocnienia sektora ekonomii 

społecznej poprzez doprowadzenie do 

ukonstytuowania się nowych PES i wzrostu 

znaczenia już istniejących. W regionach 

gdzie ilość podmiotów ekonomii 

społecznej jest na wystarczającym 

poziomie, a sektor wydaje się mocną 

stroną należy włączyć lokalne PES 

w system realizacji zamówień publicznych 

ogłaszanych przez jednostki gminne 

i powiatowe funkcjonujące w otoczeniu 

danych PES. 

Koniecznie należy zadbać, aby obszar 

ekonomii społecznej w województwie 

mazowieckim rozwijał się stosunkowo 

równomiernie. 

2 

Problem wysokiego bezrobocia wśród 

mieszkańców najsilniej występuje 

w powiatach: szydłowieckim, 

przysuskim, radomskim, makowskim, 

sierpeckim i żuromińskim, a także 

pułtuskim, gostynińskim i w m. 

Radomiu.  

W ujęciu regionalnym, problem ten jest 

największy w Podregionie radomskim 

i ciechanowskim. 

W powiatach gdzie nasilony jest problem 

bezrobocia mieszkańców, pierwsze 

inwestycje w rozwój sektora ekonomii 

społecznej ukierunkowane powinny zostać 

na rozwój PES reintegracyjnych, 

zwłaszcza KIS i CIS, które mogą zapewnić 

konieczne formy reintegracji społecznej 

i treningu pracy przed przejściem do 

etapu współtworzenia spółdzielni 

socjalnych czy innego typu 
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Nr Wniosek Rekomendacja 

przedsiębiorstw społecznych. 

3 

Reprezentujący sektor ES zauważają 

problem bezrobocia, 

niepełnosprawności i wykluczenia 

społecznego. Diagnozując sytuację 

społeczno-gospodarczą nie zauważają 

problemu przestępczości i uzależnień. 

Na tle innych podregionów skalą 

zjawisk społecznych wyróżnia się 

podregion żyrardowski (ubóstwo, 

przemoc). 

Rekomenduje się skonfrontowanie 

diagnozy społeczno-gospodarczej 

z realizacją badania jakościowego 

pogłębiającego tematykę problemów 

społecznych przy założeniu 

reprezentatywności badanych grup 

według powiatów. 

4 

Kondycja sektora ekonomii społecznej 

interpretowana jako sytuacja 

finansowo-organizacyjna PES znajduje 

się na względnie umiarkowanym 

poziomie. Najlepiej oceniana jest przez 

przedstawicieli Podregionu Płockiego 

(powiat płocki i m. Płock) oraz 

Warszawskiego. Z kolei najsłabiej 

w Podregionie Warszawsko zachodnim 

(powiat piaseczyński i grodziski) 

i Siedleckim (powiat węgrowski  

i sokołowski). 
Rekomenduje się poznanie motywów 

niskiej oceny wskazanych regionów 

stosując badania jakościowe. 

5 

Potencjał ekonomii społecznej  

na terenach objętych zakresem 

działania danych jednostek/podmiotów 

biorących udział w badaniu jest na 

średnim poziomie. Najwyżej oceniają go 

przedstawiciele Podregionu 

Warszawskiego, Ciechanowskiego 

(powiat mławski, żuromiński) 

i Radomskiego (powiat kozienicki, m. 

Radom), a najsłabiej reprezentanci 

Podregionu Warszawsko zachodniego 

(powiat grodziski, piaseczyński) 

i Siedleckiego (powiat siedlecki, 

sokołowski). 
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Nr Wniosek Rekomendacja 

6 

Zmiany w ostatnich 5 latach  

w zakresie ekonomii społecznej raczej 

są zauważane przez respondentów. 

Zmiany bardziej widoczne są przez 

przedstawicieli Podregionu 

Warszawskiego oraz Warszawskiego 

wschodniego (powiat legionowski).  

Z kolei najmniej przez badanych  

z Podregionu Żyrardowskiego (powiat 

grójecki, sochaczewski) i Siedleckiego 

(m. Siedlce, powiat sokołowski  

i garwoliński).  

Wydaje się, że zauważone zmiany  

są efektem dobrej promocji ES 

i rzeczywistym odczuciem zmian. Mniejsza 

widoczność zmian w danych podregionach 

może zostać sprawdzona  

ze wskaźnikami wprowadzanych zmian. 

Jeśli okaże się, że zmiany na tych terenach 

rzeczywiście zaszły w stopniu wysokim, 

należy wówczas sprawdzić, czy polityka 

promocji ES prowadzona jest 

w odpowiedni sposób. Jeśli natomiast 

zmiany rzeczywiście były małe, należy 

stosować się do założenia obejmującego 

równomierny rozwój ekonomii społecznej  

w województwie mazowieckim. 
7 

Przyszłość ekonomii społecznej 

interpretowana jest jako sektor 

rozwojowy lub pozostający na obecnym 

etapie rozwoju.  

8 

Przedstawiciele jednostek/ podmiotów 

zaangażowanych w ekonomię społeczną 

uwzględniają w swoich planach 

ekonomię społeczną i jej rozwój. 

Wynika to z założeń strategii, 

programów rozwojowych oraz 

z perspektywy powstawania nowych 

podmiotów ekonomii społecznej. Z kolei 

brak uwzględniania ekonomii 

społecznej w planach przyszłościowych 

wynika z charakterystyki/specyfiki 

danego terenu, na którym nie powstają 

podmioty ekonomii społecznej, a także 

chociażby z braku środków 

finansowych. 

W przypadku regionów, które nie 

uwzględniają planów związanych z ES lub 

uwzględniają w małym stopniu, należy 

zadbać o to, aby obszar ekonomii 

społecznej w województwie mazowieckim 

rozwijał się stosunkowo równomiernie. 

9 

W ramach kooperacji reprezentantów 

ES podejmowana jest współpraca z JST, 

urzędami pracy, NGO, OPS i WTZ. 

Najmniejszy zakres współpracy 

obejmuje zakłady karne, urzędy 

skarbowe i KIS. 

Rekomenduje się analizę małej ilości 

jednostek współpracujących z KIS, 

a następnie wprowadzenie działań, które 

pozwolą na większy zakres współpracy 

z KIS, które wydają się ważnymi 

podmiotami ES. 
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10 

Na podstawie przeprowadzonych 

wywiadów określono rozwojowe sfery 

w województwie mazowieckim, są to: 

usługi opiekuńcze, promocja zdrowego 

trybu życia, wsparcie osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie, ekologia oraz gospodarka 

odpadami. Z kolei najmniej rozwojowe 

sfery dotyczą turystyki oraz rolnictwa 

społecznego. Należy przy tym 

podkreślić, że zauważalna jest różnica 

w mieście Warszawa, gdzie turystyka, 

gospodarka odpadami, ekologia, 

budowa żłobków znajdują się na 

pierwszym rozwojowym planie. Wynika 

to z zależności = im mniejszy bilans 

migracji, tym większa potrzeba rozwoju 

usług opiekuńczych. 

Zorientowanie działań związanych  

ze wspieraniem PES zgodnie z uzyskanymi 

wynikami badania. Większe 

ukierunkowanie wsparcia na wskazane 

potrzeby rozwojowe (w zależności  

od powiatów). Proponuje się jednak 

poprzedzenie działań badaniem 

jakościowym, które może pogłębić temat 

w danych powiatach. 

11 

Biorąc pod uwagę potrzebę rozwojową 

respondentów określonych sfer 

ekonomii społecznej, największą 

zauważa się w sferze usług 

opiekuńczych oraz wsparcia osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych 

społecznie. Najmniej widoczna jest 

potrzeba rozwoju rolnictwa 

społecznego, zwiększenia zakresu 

współpracy z JST oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom.  

12 

Główną barierą przyczyniającą się do 

niemożności realizacji celów jest aspekt 

finansowy – brak finansowego wsparcia 

lub krótki okres finansowego wsparcia. 

Pozostałe kwestie dotyczą m.in. 

problemów lokalowych, braków 

kadrowych oraz niechęci i braku 

zaufania ze strony ludności.  

Nie zauważa się istotnych różnic  

Rekomenduje się analizę wsparcia 

finansowego i czasu jego trwania oraz 

przyjrzenie się problemom lokalowym, 

brakom kadrowych (badanie jakościowe). 

W powiatach, w których zasygnalizowana 

została niechęć i brak zaufania ze strony 

ludności rekomenduje się zwiększenie 

zakresu działań promocyjnych ES oraz 

szkoleń działań integracyjnych. 
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na poziomie powiatowym. Wyjątkiem 

jest jedynie m. st. Warszawa, gdzie 

główną barierą są braki kadrowe w PES 

oraz brak zaufania ze strony 

przedsiębiorców.  

13 

Diagnozowany spadek zainteresowania 

i zaangażowania Polaków w działalność 

organizacji pozarządowych. 

  

Motywowanie mieszkańców 

poszczególnych regionów do 

podejmowania aktywności społecznej 

i obywatelskiej oraz tworzenia i działania 

w organizacjach pozarządowych – bez 

działania na tym polu, samorządy 

powiatów mogą nie znaleźć na swoim 

terenie podmiotów, z którymi będą mogły 

współpracować na polu realizacji 

wspólnych celów społecznych, w tym 

w obszarze wykonywania zamówień 

publicznych.  

14 

Występowanie powiatów, w których 

mamy do czynienia z ujemnym saldem 

migracji, co z kolei może powodować 

wzrost liczby osób niesamodzielnych,  

w tym starszych. 

W zdiagnozowanych powiatach większe 

zorientowanie na pomoc osobom w wieku 

poprodukcyjnym.  

15 

We wszystkich powiatach województwa 

mazowieckiego zamieszkuje większa lub 

mniejsza grupa mieszkańców  

(w zależności od powiatu) 

pozostających bez zatrudnienia. 

W zdecydowanej większości są to osoby 

znajdujące się w szczególnie trudnej 

sytuacji, w tym długotrwale 

bezrobotne. Grupy te stanowić powinny 

rezerwuar kadr dla przedsiębiorstw 

społecznych. Obserwuje się jednak 

narastanie problemu bierności znacznej 

części osób długotrwale bezrobotnych/ 

korzystających z systemu pomocy 

społecznej, braku woli do zmiany swojej 

sytuacji życiowej (niekiedy zaś, 

Lokalnie, na obszarze poszczególnych 

powiatów województwa mazowieckiego, 

podejmowane powinny być działania 

mające na celu wzmocnienie osób, które 

w przyszłości tworzyć będą mogły kadry 

przedsiębiorstw społecznych. W związku 

z tym należy dążyć, by na terenie 

wszystkich mazowieckich powiatów 

funkcjonowała odpowiednia liczba 

klubów integracji społecznej (KIS), 

których celem jest udzielanie pomocy 

osobom indywidualnym oraz ich rodzinom 

w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej, w powrocie do 

pełnienia ról społecznych oraz 
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zwłaszcza w przypadku uzależnienia od 

alkoholu czy innego typu używek, 

problem polega nie tyle na braku woli 

u tych osób, co raczej braku możliwości 

zmiany swojej sytuacji bez 

profesjonalnego wsparcia w celu 

przezwyciężenia nałogów). 

W konsekwencji nasila się problem 

coraz niższego potencjału kadrowego 

przedsiębiorstw społecznych, który 

objawia się spadkiem liczby osób, 

które chciałyby i/lub byłyby zdolne 

podjąć zatrudnienie 

w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

mogłyby odpowiednio wykonywać 

powierzane im obowiązki. W rezultacie 

wśród lokalnych społeczności, w tym 

również przedstawicieli jednostek 

gminnych i powiatowych oraz 

przedsiębiorców, narastać może 

zniechęcenie wobec podejmowania 

współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi oraz brak zaufania do tych 

podmiotów, jako potencjalnych 

wykonawców zamówień publicznych 

realizowanych przez JST. Osoby, które 

potencjalnie mogłyby zasilić kadry 

przedsiębiorstw społecznych wymagają 

coraz częściej kompleksowego 

wsparcia, w tym działań służących nie 

tylko aktywizacji zawodowej, ale 

również (a nawet przede wszystkim) 

skutecznej reintegracji społecznej. 

w podniesieniu kwalifikacji zawodowych 

i w następstwie – w powrocie na rynek 

pracy. Kluby prowadzone powinny być 

przez organizacje pozarządowe lub 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku dużej części osób, które 

uzyskały wsparcie w ramach KIS zasadne 

jest, by kolejnym etapem na drodze ich 

powrotu na rynek pracy, było zatrudnienie 

w Centrum Integracji Społecznej (CIS), 

gdzie osoby te będą mogły odbyć 

odpowiedni trening pracy. W związku 

z tym rekomendowane jest dążenie  

do uzupełnienia sieci PES funkcjonujących 

w poszczególnych powiatach nie tylko 

o KIS-y, ale również o odpowiednią liczbę 

CIS-ów.  

Powoływanie tego typu podmiotów 

reintegracyjnych jest rekomendowane 

szczególnie w powiatach, w których 

występuje problem dużego bezrobocia 

i/lub w powiatach, w których tego typu 

podmioty nie funkcjonują.  

Rekomendowane działanie powinno 

przyczynić się do wzmocnienia kadrowego 

obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw 

społecznych oraz przyczynić się do 

powstawania nowych podmiotów tego 

typu.  

 

16 

Osoby z niepełnosprawnością 

zamieszkujące poszczególne powiaty 

województwa mazowieckiego powinny 

mieć zapewnioną możliwość 

reintegracji społecznej i zawodowej 

w podmiotach ekonomii społecznej  

Sieć funkcjonujących w województwie 

mazowieckim podmiotów ekonomii 

społecznej, które mają na celu reintegrację 

społeczną i zawodową osób 

z niepełnosprawnością wymaga 

wzmocnienia, uzupełnienia. Należy dążyć 
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do tego dedykowanych, przede 

wszystkim w warsztatach terapii 

zajęciowej, ale również w zakładach 

aktywności zawodowej (dopiero 

funkcjonowanie odpowiedniej liczby 

tych ostatnich podmiotów umożliwia 

„drożność” systemu reintegracji 

społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością, pozwala na 

przechodzenie osób z WTZ do ZAZ 

i udostępnianie miejsca w WTZ 

kolejnym osobom zainteresowanym 

uczestnictwem w warsztatach).  

do sytuacji, w której warsztaty terapii 

zajęciowej funkcjonowały będą 

w każdym powiecie województwa 

mazowieckiego (obecnie brakuje tego 

typu podmiotów w kilku powiatach). 

Ponadto należy dążyć do zwiększenia 

liczby zakładów aktywności zawodowej 

funkcjonujących w poszczególnych 

powiatach województwa mazowieckiego.  

Mimo optymistycznych wniosków 

płynących z analiz ścieżki reintegracji 

społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością, z których wynika, 

że około 37% osób po zakończeniu 

uczestnictwa w CIS i WTZ oraz 

zatrudnieniu w ZAZ podjęło pracę poza 

tymi jednostkami (43,1% uczestników CIS, 

23,2% uczestników WTZ oraz 26,2% 

zatrudnionych w ZAZ), należy założyć, że 

nie wszystkie osoby 

z niepełnosprawnością po przejściu tego 

typu ścieżki aktywizacji przejdą płynnie do 

zatrudnienia na otwartym lub nawet 

chronionym rynku pracy, w tym mogą 

napotkać na barierę, jaką jest mała liczba 

zakładów pracy chronionej czy najogólniej 

rzecz ujmując – niechęć czy brak 

możliwości zatrudniania osób 

z niepełnosprawnością przez 

pracodawców funkcjonujących na 

otwartym rynku. W związku z tym 

kolejnym rekomendowanym działaniem 

jest rozwijanie w powiatach wolontariatu 

osób z niepełnosprawnością/ 

wolontariatu wzajemnościowego, która 

to forma aktywności (jak wynika 

z doświadczeń osób wspierających osoby 

z niepełnosprawnością) stanowić może 

wartościową formę aktywności osób 



Strona 141 z 159 
 

Nr Wniosek Rekomendacja 

z niepełnosprawnością, która umożliwia 

im utrwalanie/ trenowanie kompetencji 

nabytych w procesie reintegracji 

społecznej i zawodowej oraz angażowanie 

się na rzecz innych, co z kolei zaspokajać 

może potrzeby społeczne osób 

z niepełnosprawnością (potrzebę 

przynależności społecznej, podejmowania 

interakcji społecznych, potrzebę czucia się 

„potrzebnym” czy „ważnym”).  

17 

Podejmowane powinny być działania 

mające na celu wzmocnienie kondycji 

przedsiębiorstw społecznych 

funkcjonujących w poszczególnych 

powiatach województwa 

mazowieckiego (w tym wzmocnienie ich 

potencjału finansowego i kadrowego). 

Skutecznym sposobem wzmocnienia 

kondycji PES jest dążenie  

do zwiększania zakresu współpracy PES 

z samorządami lokalnymi. W związku 

z tym dążyć powinno się do: 

• zwiększenia roli PES, jako 

dostawców towarów i usług dla 

JST, 

• włączenia PES w proces 

rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych występujących 

w poszczególnych powiatach. 

Należy założyć, że pozytywnie 

wpłynie to na skuteczność 

działań rewitalizacyjnych 

prowadzonych przez gminy 

i realnie zwiększy szanse na 

uzyskanie trwałej poprawy 

jakości życia mieszkańców 

obszarów zdegradowanych, 

• zwiększenia potencjału 

Rekomendowane jest podejmowanie 

działań nakierowanych na 

popularyzowanie instrumentów 

społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, w tym tzw. klauzul 

społecznych wśród przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego 

funkcjonujących w województwie 

mazowieckim. Proponuje się realizację 

następujących działań: 

1. Przedstawiciele wszystkich JST 

funkcjonujących na terenie 

województwa mazowieckiego powinni 

mieć możliwość skorzystania ze szkoleń 

obejmujących taką tematykę, jak: 

• potencjalne korzyści, które mogą 

płynąć ze stosowania 

instrumentów społecznie 

odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, w tym prospołeczny 

wymiar ich wykorzystywania, 

• aspekty prawne związane ze 

stosowaniem instrumentów 

społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, 

• przykłady dostaw/ usług, które 

mogą realizować przedsiębiorstwa 

społeczne, w tym dobre praktyki – 
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gospodarczego PES, m.in. 

poprzez wypracowywanie 

pomysłów na działalność 

gospodarczą, którą mogą 

podejmować PES. Jak wynika 

z przeprowadzonego badania, 

brak tego typu pomysłów, 

stanowi jedną z przyczyn 

słabości podmiotów tworzących 

sektor ekonomii społecznej. 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych 

na poziomie krajowym, rozwiązania 

w zakresie tzw. klauzul społecznych 

w zamówieniach publicznych, które 

mogą realnie wpływać na zwiększenie 

szansy PES na pozyskanie zamówień 

publicznych zlecanych przez JST, są 

stosowane w zbyt ograniczonym 

zakresie (można założyć, że dotyczy to 

również JST funkcjonujących 

w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego). 

Obserwuje się ponadto wśród 

przedstawicieli organów jednostek 

samorządu terytorialnego, 

niewystarczającą świadomość 

społecznej wartości dodanej 

wynikającej z działalności podmiotów 

ekonomii społecznej w porównaniu do 

innych podmiotów świadczących usługi 

przykłady zamówień publicznych, 

o które z powodzeniem ubiegały 

się PS (zidentyfikowane wcześniej 

przypadki pomyślnej współpracy 

PS z JST, które miały miejsce na 

terenie województwa 

mazowieckiego lub na obszarze 

innych województw202), 

• wskazanie źródeł, skąd uczestniczy 

szkoleń czerpać mogą dodatkowe 

informacje dotyczące sposobu 

stosowania społecznie 

odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, przede wszystkim 

strony Urzędu Zamówień 

Publicznych203, na której 

dostępnych jest szereg publikacji 

dotyczących tego typu zamówień. 

2. Przedstawiciele wszystkich 

mazowieckich JST powinni mieć 

zapewnioną możliwość skorzystania 

z indywidualnego doradztwa mającego 

na celu wsparcie konkretnej jednostki 

w zakresie opracowania wewnętrznych 

uregulowań zasad udzielania społecznie 

odpowiedzialnych zamówień 

publicznych. 

 

Rekomendowane jest również 

prowadzenie działań mających na celu 

 

202 Konkretne przykłady dobrych praktyk zidentyfikowane na obszarze całego kraju, z których można  

z powodzeniem czerpać w procesie upowszechniania zamówień odpowiedzialnych społecznie na terenie 

województwa podlaskiego, zawarte zostały m.in. w publikacjach: „Zamówienia odpowiedzialne społecznie. 

Katalog dobrych praktyk”, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań, 2019 r., 

http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Katalog%20dobrych%20praktyk_Spolecznie.pdf, 

„Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”, Urząd Zamówień Publicznych, 

Warszawa, listopad 2017 r.,  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/35977/Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-

zamowien-publicznych.pdf 

203 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia 

http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Katalog%20dobrych%20praktyk_Spolecznie.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/35977/Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/35977/Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych.pdf
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użyteczności publicznej, które są 

nastawione jedynie na osiągnięcie 

zysku. 

 

stymulowanie zainteresowania 

przedsiębiorstw społecznych 

funkcjonujących w poszczególnych 

powiatach województwa mazowieckiego 

ubieganiem się o zamówienia publiczne. 

Proponuje się realizację następujących 

działań: 

1. Wszystkie podmioty ekonomii 

społecznej funkcjonujące 

w województwie mazowieckim 

powinny mieć możliwość 

skorzystania ze wsparcia w postaci: 

• szkoleń obejmujących aspekty 

prawne ubiegania się 

o zamówienia publiczne, w tym 

dot. Prawa zamówień publicznych 

(mogą być to szkolenia grupowe), 

praktyczne omówienie zasad 

ubiegania się o zamówienia 

publiczne, opis struktury JST ze 

wskazaniem komórek/ wydziałów 

odpowiedzialnych za prowadzenie 

zamówień publicznych, 

przekazanie informacji na temat 

źródeł informacji na temat 

aktualnie ogłoszonych zamówień 

publicznych itd., 

• praktycznych warsztatów 

w zakresie przygotowywania ofert 

przetargowych i odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, 

• indywidualnego doradztwa, 

którego jednym z celów powinno 

być wypracowanie we współpracy 

z PS oferty produktów/ usług 

skierowanych do podmiotów 

publicznych. 

 

Rekomenduje się prowadzenie działań 

mających na celu zwiększenia potencjału 
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gospodarczego PES, m.in. poprzez 

wypracowywanie pomysłów na 

działalność gospodarczą, którą mogą 

podejmować PES. Proponuje się realizację 

następujących działań: 

1. Wszystkie PES funkcjonujące 

w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego 

powinny mieć możliwość 

skorzystania ze specjalistycznego 

doradztwa mającego na celu 

wsparcie ich w tworzeniu 

różnorodnej oferty adresowanej 

do różnych grup klientów, w tym (o 

ile pozwalają na to zasoby 

podmiotu) oferty produktów/ 

usług skierowanych do podmiotów 

publicznych (których zamawianie 

mogłoby być przedmiotem 

zamówień społecznie 

odpowiedzialnych), ale też oferty 

potencjalnie atrakcyjnej z punktu 

widzenia lokalnych 

przedsiębiorstw. Proces tworzenia 

tego typu oferty zakładać powinien 

przeprowadzenie szczegółowej 

diagnozy i analizy, na jaką potrzebę 

przyszłego kontrahenta 

publicznego/ prywatnego dane 

przedsiębiorstwo społeczne jest 

w stanie skutecznie odpowiedzieć. 

Wspomniane wsparcie szkoleniowe 

i doradcze jednostkom samorządu 

terytorialnego i przedsiębiorstwom 

społecznym świadczyć powinny regionalne 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

W rekomendowane działania 

popularyzatorskie włączać powinno się 

również Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej organizując regionalne 
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konferencje poświęcone instrumentom 

społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych czy wizyty studyjne 

w wybranych PES efektywnie 

współpracujących z JST.  

18 

Opierając się na prognozach GUS  

(w tym również danych dotyczących 

przeciętnej długości życia mieszkańców 

Polski oraz demograficznych danych 

powiatowych) należy zakładać,  

że populacja osób niesamodzielnych 

z powodu starszego wieku lub 

niepełnosprawności zamieszkujących 

wszystkie powiaty województwa 

mazowieckiego będzie w kolejnych 

latach systematycznie wzrastać. 

Równocześnie zmienia się model 

funkcjonowania rodzin, w tym 

zmniejsza się liczba rodzin 

wielopokoleniowych, a poszczególni 

członkowie rodziny żyją często w na tyle 

dużym geograficznym rozproszeniu, że 

w coraz mniejszym stopniu mogą 

wspierać osobiście członków rodziny 

wymagających opieki (osoby starsze czy 

z niepełnosprawnością). Należy 

w związku z tym założyć, że w kolejnych 

latach stale wzrastać będzie obciążenie 

gmin obowiązkami związanymi 

z zapewnieniem niesamodzielnym 

mieszkańcom usług opiekuńczych. W tej 

sytuacji JST zainteresowane powinny 

być zwiększeniem roli podmiotów 

ekonomii społecznej, jako wykonawców 

zadań i dostarczycieli usług ważnych 

z punktu widzenia mieszkańców 

poszczególnych powiatów 

województwa mazowieckiego spośród 

których najpilniejsze, jak wynika 

JST zlokalizowane w poszczególnych 

powiatach województwa mazowieckiego 

powinny dążyć do zwiększania poziomu 

realizacji usług społecznych użyteczności 

publicznej oraz zadań publicznych 

w zakresie rozwoju lokalnego przez 

podmioty ekonomii społecznej. JST 

powinny również podejmować działania 

ukierunkowane na wzmacnianie 

potencjału lokalnych PES, w tym 

organizacji pozarządowych, tak aby były 

one zainteresowane i zdolne do 

świadczenia usług dla administracji 

publicznej. Można założyć, że postulat 

znacznego zwiększenia roli NGO jako 

realizatora usług społecznych pozostanie 

tylko formalnym zapisem jeśli nie nastąpi 

zwiększenie zasobów finansowych 

przekazywanych na realizację tych usług 

samorządom przez podmioty administracji 

centralnej (na co JST nie mają 

bezpośredniego wpływu). Warunkiem 

niezbędnym jest jednak również 

wypracowywanie i wdrażanie w gminach 

konkretnych mechanizmów, które służyć 

będą budowaniu partnerskiej współpracy 

między JST a PES, w tym organizacjami 

pozarządowymi działającymi lokalnie 

w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego. 

Rekomendowane jest podejmowanie 

następujących działań: 

1. Należy popularyzować wśród 

mazowieckich jednostek 
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z przeprowadzonych w ramach 

niniejszego badania wywiadów CATI, są 

usługi opiekuńcze i asystenckie 

dedykowane osobom starszym 

i osobom z niepełnosprawnością. 

Należy założyć, że dzięki zacieśnieniu 

współpracy między JST i PES, w tym 

NGO, na polu realizacji usług 

społecznych, z jednej strony wzrośnie 

zakres i jakość usług społecznych 

realizowanych przez gminy, a z drugiej 

strony – w znacznym stopniu 

wzmocniony zostanie potencjał 

finansowo - kadrowy organizacji 

pozarządowych, obecnie często zbyt 

słaby (jak wynika z badań 

przeprowadzonych na poziomie 

krajowym, NGO prowadzące usługi 

zinstytucjonalizowane częściej 

zatrudniają pracowników etatowych 

i zatrudniają ich większą liczbę a także 

mają największą zdolność do 

generowania przychodów).  

Obecnie zadania, które zgodnie 

z zakresem przedmiotowym ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

mogłyby być zlecane organizacjom 

pozarządowym, zlecane są tym 

podmiotom zbyt rzadko, dodatkowo nie 

zawsze zlecane są one w trybach 

określonych w tej ustawie – częściej 

mamy do czynienia z zamówieniami 

udzielanymi w ramach postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z trybami określonymi 

w ustawie Prawo zamówień publicznych 

(jest to wniosek płynący z analiz 

dokonanych na poziomie krajowym, 

samorządu terytorialnego 

zlecanie zadań, w tym związanych 

z realizacją usług społecznych, 

organizacjom pozarządowym, 

w tym zwłaszcza zlecanie zadań 

w trybie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie. W realizację 

działań popularyzatorskich 

zaangażować powinny się 

regionalne OWES-y, a także 

Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej. Zrealizowane badanie 

jasno wskazuje kluczowe obszary, 

w jakich w pierwszej kolejności 

zintensyfikowana powinna zostać 

współpraca JST i NGO.  

2. Przedstawiciele PES powinni być 

zapraszani przez JST do 

współuczestniczenia w procesie 

kształtowania polityki społecznej 

poszczególnych gmin, choćby 

poprzez konsultowanie gminnych 

dokumentów strategicznych. 

Będzie to stwarzało obu stronom 

okazję do bliższego poznania się, 

przedstawicielom PES umożliwi 

artykułowanie swoich postulatów 

(w tym również tych odnoszących 

się do kwestii zamówień 

publicznych), zaś 

przedstawicielom JST pozwoli 

czerpać z wiedzy i doświadczeń 

osób tworzących trzeci sektor 

w regionie.  

3. Każda gmina w Polsce jest 

zobowiązana do przygotowywania 

rocznych programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 
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można jednak na ich podstawie 

wnioskować również o skali 

wykorzystania instrumentów 

wynikających ze wspomnianej Ustawy 

również na poziomie województwa 

mazowieckiego). 

 

Najczęściej są to urzędowe, 

sztywne dokumenty, które 

określają, jakiego rodzaju zadania 

będą przez dany samorząd 

wspierane. Należy promować 

zmianę podejścia do obowiązku 

opracowywania tego dokumentu, 

przekonywać samorządy, że 

warto opracowywać wspomniane 

programy w taki sposób, by 

stanowiły one realny instrument 

stymulujący współpracę JST 

z lokalnymi PES, by prowadziło to 

do wzmocnienia PES 

funkcjonujących na obszarze gmin 

oraz stwarzało realne ramy 

rozwoju współpracy pomiędzy 

organizacjami a samorządem. 

W tym kontekście istotne jest 

m.in. właśnie to, aby program 

powstawał w sposób możliwie 

najbardziej partycypacyjny – przy 

uwzględnieniu realnych potrzeb 

i możliwości zarówno lokalnych 

PES, jak też kluczowych potrzeb 

i możliwości jednostek 

samorządowych. 

4. Działania/ usługi realizowane 

w obszarze pomocy społecznej 

zlecane i dofinansowywane przez 

JST (zwłaszcza inicjatywy 

podejmowane cyklicznie) 

powinny mieć możliwie długą 

perspektywę czasową, nawet 3 – 

letnią. Dzięki takiemu podejściu 

działania organizacji 

pozarządowych zyskują większą 

stabilność, a z perspektywy 

beneficjentów działań - większą 

przewidywalność. Może wpłynąć 
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to korzystnie na budowanie 

zaufania do organizacji 

pozarządowych i zwiększać 

skuteczność inicjatyw/ 

przedsięwzięć podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe 

w różnych obszarach, w tym 

w obszarze wsparcia rodziny. 

Podjęcie rekomendowanych działań 

powinno przyczynić się do wzmocnienia 

potencjału PES funkcjonujących 

w poszczególnych powiatach 

województwa mazowieckiego – stworzyć 

podwaliny, które umożliwią ich 

stabilniejsze działanie, w pewnym stopniu 

zminimalizować również główne bariery 

stojące na przeszkodzie w rozwoju PES 

i ogólnie ekonomii społecznej, jakimi, jak 

wynika z niniejszego badania, są: brak 

finansowego wsparcia lub krótki okres 

finansowego wsparcia ale także problemy 

lokalowe PES. (można bowiem założyć, że 

zacieśnienie współpracy między PES i JST, 

zaangażowanie PES do współtworzenia 

polityki społecznej w gminach, stworzy 

przestrzeń, by także ten ostatni problem – 

problemów lokalowych, został 

w wymiarze lokalnym szczegółowo 

rozpoznany, przedyskutowany 

i w rezultacie pomyślnie rozwiązany - 

problem ten nie dotyczy wyłącznie NGO, 

ale również JST, które nie zawsze 

posiadają w dyspozycji wystarczające 

zasoby, które mogą przeznaczyć na 

realizację różnych form wsparcia dla 

mieszkańców).  

19 
Na poziomie krajowym, ale również 

w wymiarze lokalnym  

(w poszczególnych powiatach 

Należy podejmować działania mające  

na celu pobudzanie aktywności 

społecznej mieszkańców poszczególnych 
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województwa mazowieckiego) 

diagnozowany jest ogólny spadek 

zainteresowania Polaków 

angażowaniem się w działania 

społeczne, w tym w działalność 

w ramach organizacji pozarządowych. 

W województwie mazowieckim 

obserwowane tendencje coraz większej 

atomizacji społeczeństwa czy 

zmniejszania się spójności społecznej, 

wzmacniane są przez utrzymujące się 

wysokie ujemne saldo migracji 

z powiatów regionalnych  

do Warszawy i podregionów 

warszawskich.  

  

  

gmin i powiatów województwa 

mazowieckiego. Działania te, choć 

realizowane u podstaw, powinny 

w ostatecznym rezultacie przełożyć się  

na wzmocnienie zasobów kadrowych czy 

zwiększenie liczby lokalnych organizacji 

pozarządowych. Proponowana jest 

realizacja następujących działań:  

1. Wolontariat i działalność 

w organizacjach pozarządowych 

powinna być promowana wśród 

uczniów szkół wszystkich szczebli 

począwszy od szkoły 

podstawowej. Warto przy tym 

zauważyć, że dzięki aktywności 

społecznej, młodzi ludzie nie tylko 

zyskują możliwość kształtowania 

swojej osobowości w duchu 

otwartości na potrzeby innych lecz 

także nabywają kompetencji 

społecznych pożądanych z punktu 

widzenia rynku pracy (takich jak 

odpowiedzialność, proaktywność, 

umiejętność współdziałania). Tym 

samym dzięki takim działaniom 

kompetencje osób opuszczających 

system edukacji formalnej mogą 

być lepiej dopasowane do potrzeb 

rynku pracy. Do realizacji działań 

mających na celu promowanie 

wolontariatu w szkołach włączane 

powinny być lokalne NGO, co poza 

opisanymi korzyściami dla uczniów 

może wpłynąć również na 

zacieśnienie współpracy tych 

organizacji z jednostkami 

samorządowymi.  

2. Na terenie poszczególnych gmin 

i powiatów województwa 
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mazowieckiego rozwijane 

powinny być różne formy tzw. 

wolontariatu sąsiedzkiego 

i kompetencyjnego. Warto przy 

tym zauważyć, że wspomniane 

formy wolontariatu mogą stanowić 

nie tylko skuteczny instrument 

aktywizowania społecznego 

mieszkańców gminy, lecz może 

również być źródłem usług, które 

uzupełniać będą usługi opiekuńcze 

czy asystenckie organizowane 

przez gminy dla mieszkańców 

niesamodzielnych z uwagi na wiek 

lub niepełnosprawność 

(wolontariat sąsiedzki zakłada 

zaangażowanie sąsiadów 

w realizację działań, z którymi nie 

mogą sobie poradzić samodzielnie 

np. seniorzy, wolontariat 

kompetencyjny zakłada dzielenie 

się posiadaną wiedzą, 

doświadczeniem oraz 

umiejętnościami, również takimi, 

jak np. kompetencje opiekuna 

podologicznego osób zależnych). 

3. Kontynuowane powinny być 

działania podejmowane obecnie 

między innymi przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej 

mające na celu promowanie 

produktów i usług oferowanych 

przez podmioty ekonomii 

społecznej oraz pokazujące 

korzyści wynikające z działalności 

tych podmiotów (organizacja 

targów ekonomii społecznej, 

prezentowanie produktów i usług 

PES w lokalnej przestrzeni 

publicznej, wydawanie informatora 
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prezentującego potencjał 

mazowieckich PES w zakresie 

realizacji usług).  
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6. Aneks 

6.1 Kwestionariusz ankiety 

 

Szanowni Państwo, 

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizujemy badanie pn. „Kluczowe 

sfery rozwoju dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim”. Chcielibyśmy 

porozmawiać z osobą z Państwa jednostki/firmy, która zajmuje się problemami ekonomii 

społecznej. Wywiad powinien potrwać około 10 minut. Udzielane odpowiedzi mają charakter 

poufny. Będą wykorzystywane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Wywiad 

jest poufny, a formularz nie zostanie udostępniony osobom spoza zespołu badawczego. 

 
M1. Jaki typ jednostki Pan/i reprezentuje? 

a. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES)  

b. Podmiot ekonomii społecznej (PES) lub instytucja integracji społecznej: 
▪ Centrum Integracji Społecznej (CIS) 
▪ Klub Integracji Społecznej (KIS) 
▪ Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) 
▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 
▪ Przedsiębiorstwo społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) 

c. NGO 

d. Instytucja rynku pracy (IRP): 
▪ Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) 
▪ Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 
▪ Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP) 
▪ Agencja Zatrudnienia (AZ) 

e. Instytucja pomocy społecznej (IP): 

▪ Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS)  
▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)  
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 
▪ Dom Pomocy Społecznej (DPS) 
▪ Ośrodek Wsparcia (OW) 
▪ Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) 

f. Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) 

g. Przedstawiciel nauki  

h. Środowisko biznesu, lokalni przedsiębiorcy współpracujący z Podmiotami 

Ekonomii Społecznej 
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M2. Czy współpracują Państwo z Podmiotami Ekonomii Społecznej?  

(Ankieter. Z Centrami Integracji Społecznej, Klubami Integracji Społecznej, Zakładami 

Aktywności Zawodowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, przedsiębiorstwami społecznymi, 

spółdzielnie socjalne).  

[Skrypt. Pytanie M2 zadawane tylko jeśli M1:H] 

M3. W jakim powiecie znajduje się Państwa firma/jednostka? 

(Ankieter. Proszę dopytać o powiat/miasto) 

a. Podregion Ciechanowski [Skrypt. Nazwy podregionów niewidoczne dla ankietera] 

o mławski  
o płoński 
o żuromiński 
o pułtuski 
o ciechanowski 

b. Podregion Radomski 
o lipski 
o zwoleński 
o radomski 
o szydłowiecki 
o przysuski 
o białobrzeski 
o kozienicki 
o m. Radom 

c. Podregion Ostrołęcki 
o makowski 
o przasnyski 
o wyszkowski 
o ostrowski 
o ostrołęcki 
o m. Ostrołęka 

d. Podregion Siedlecki 
o łosicki 
o garwoliński 
o sokołowski 
o węgrowski 
o siedlecki 
o m. Siedlce 

e. Podregion Płocki 
o gostyniński 
o płocki 
o sierpecki 
o m. Płock 

f. Podregion Warszawski zachodni 
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o grodziski 
o nowodworski 
o warszawski-zachodni 
o pruszkowski 
o piaseczyński 

g. Podregion Warszawski 
o M.st. Warszawa 

h. Podregion Warszawski wschodni 
o legionowski 
o wołomiński 
o miński 
o otwocki 

i. Podregion Żyrardowski  
o grójecki 
o sochaczewski 
o żyrardowski 

 
1. Jak ogólnie określiłby/aby Pan/i potencjał ekonomii społecznej w powiecie/regionie? 

(Ankieter. Region/powiat rozumiany jako obszar prowadzonej działalności) 
[Skrypt. Pytanie jednokrotnego wyboru] 

a. Bardzo wysoki 
b. Raczej wysoki 
c. Średni (ani wysoki, ani niski) 
d. Raczej niski 
e. Bardzo niski 
f. Trudno powiedzieć (Ankieter. Nie czytać opcji) 

 
2. Czy Państwa region/powiat wyróżnia się na tle innych regionów/powiatów pod 

względem problemów społecznych w województwie mazowieckim? 
(Ankieter. W zależności od typu respondenta – region/powiat rozumiany jako obszar 
prowadzonej działalności). 

a. Tak 
b. Nie [skrypt. Przejdź do P4] 
c. Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter. Nie czytać odpowiedzi)  

[skrypt. Przejdź do P4] 

3. Czym się wyróżnia Pani/a powiat/region w porównaniu do innych 
powiatów/regionów? – większą skalą:  
(Ankieter. Czytać kafeterię. W zależności od typu respondenta – region/powiat 
rozumiany jako obszar prowadzonej działalności). 
[Skrypt. Pytanie wielokrotnego wyboru] 

a. Niepełnosprawności 
b. Przemocy 
c. Przestępczości 
d. Ubóstwa 
e. Uzależnień 
f. Wykluczenia społecznego 
g. Dużego bezrobocia 
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h. Inne, jakie? 

4. Jaka jest Pani/a zdaniem obecna sytuacja finansowo-organizacyjna podmiotów 
ekonomii społecznej w Państwa powiecie/regionie?  
[Skrypt. Pytanie półotwarte] 

a. Bardzo dobra, jaki jest powód takiej sytuacji? (…) 
b. Raczej dobra, jaki jest powód takiej sytuacji? (…) 
c. Ani dobra, ani zła, jaki jest powód takiej sytuacji? (…) 
d. Raczej zła,  jaki jest powód takiej sytuacji? (…) 
e. Bardzo zł, jaki jest powód takiej sytuacji? (…) 
f. Trudno powiedzieć/nie mam zdania (Ankieter. Nie czytać opcji) 

 
 

5. Jaka jest Pani/a zdaniem dynamika zmian dotycząca ekonomii społecznej (w ciągu 
ostatnich 5 lat)? 
[Skrypt. Pytanie jednokrotnego wyboru] 

a. Zmiany były bardzo duże, z czego to wynika? (…) 
b. Zmiany były raczej duże, z czego to wynika? (…) 
c. Nie było w zasadzie żadnych zmian, z czego to wynika? (…) 
d. Zmiany były raczej małe, z czego to wynika? (…) 
e. Zmiany były bardzo małe , z czego to wynika? (…) 
f. Trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi (Ankieter. nie czytać) 

 
6. Jak Pani/a zdaniem będzie wyglądała przyszłość ekonomii społecznej w województwie 

mazowieckim w perspektywie najbliższych 5 lat? 
[Skrypt. Pytanie półotwarte, jednokrotnego wyboru] 

a. ES rozwinie się, dlaczego tak Pan/i uważa? (…) 
b. Rozwój pozostanie na podobnym poziomie, dlaczego tak Pan/i uważa? (…) 
c. ES nie rozwinie się, dlaczego tak Pan/i uważa? (…) 
d. Trudno powiedzieć (Ankieter. nie czytać) 

 
7. Czy w swoich planach rozwojowych oraz prowadzonej polityce uwzględnia Pan/i 

ekonomie społeczną i jej rozwój? 
a. Tak, w jaki sposób? 
b. Nie, dlaczego? 
c. Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter. nie czytać opcji) 

8. Czy współpracuje Pan/i przy tworzeniu prawa lokalnego? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Trudno powiedzieć/ nie dotyczy (Ankieter. nie czytać opcji) 

9. W jakich sferach zauważa Pan/i potrzebę rozwoju ekonomii społecznej na terenie 
Państwa działalności (powiat/region)?  
(Ankieter. Nie czytać kafeterii, spontaniczna odpowiedź respondenta) 
[Skrypt. Pytanie wielokrotnego wyboru, max 5 najważniejszych odpowiedzi]  

a. Turystyka 
b. Usługi opiekuńcze, jakie? 
c. Gospodarka odpadami 
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d. Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie 
e. Ekologia 
f. Rolnictwo społeczne 
g. Usługi dla mieszkańców, jakie? 
h. Żłobki/ kluby opieki dla dzieci 
i. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w jaki sposób? 
j. Zwiększenie ofert pracy 
k. Zwiększenie aktywności zawodowej, jakiej grupy? 
l. Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe i merytoryczne osób 

aktywnych zawodowo 
m. Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności 
n. Udział w szkoleniach w obszarze Ekonomii Społecznej, wśród jakich grup? 
o. Promocja zdrowego trybu życia 
p. Inne, jakie? (…) 

 
10. Jakie ma Pan/i pomysł/rekomendacje na rozwój wskazanych obszarów?  

W jaki sposób należałoby je rozwijać? 
[Skrypt. Wyświetl wskazania z P6. Do każdego wskazania pytanie półotwarte] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
11. Jakie sfery społeczne w Pana/i powiecie/regionie będą się rozwijały, a które mogą 

zmniejszyć swoje znaczenie? 
(Ankieter. Region/powiat rozumiany jako zakres działalności) 
[Skrypt. Ocena każdej sfery pod względem: 

10.1 Zwiększą swoje znaczenie;  
10.2 zmniejszą swoje znaczenie;  
10.3 znaczenie pozostanie na niezmienionym poziomie;  
10.4 nie wiem/trudno powiedzieć] 

a. Turystyka, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
b. Usługi opiekuńcze, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
c. Gospodarka odpadami, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
d. Wsparcie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, jakie ma 

Pan/i podstawy do takich prognoz? 
e. Ekologia, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
f. Rolnictwo społeczne, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
g. Usługi dla mieszkańców, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
h. Żłobki/ kluby opieki dla dzieci, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
i. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, jakie ma Pan/i podstawy do 

takich prognoz? 
j. Zwiększenie ofert pracy, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
k. Zwiększenie aktywności zawodowej, jakie ma Pan/i podstawy do takich 

prognoz? 
l. Rozwój polityki rynku pracy – wsparcie finansowe i merytoryczne osób 

aktywnych zawodowo, jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
m. Propagowanie zakładania i prowadzenia działalności, jakie ma Pan/i 

podstawy do takich prognoz? 
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n. Udział w szkoleniach w obszarze Ekonomii Społecznej, jakie ma Pan/i 
podstawy do takich prognoz? 

o. Promocja zdrowego trybu życia, jakie ma Pan/i podstawy do takich 
prognoz? 

p. Inne, jakie? , jakie ma Pan/i podstawy do takich prognoz? 
 

12. Jakie bariery/trudności stoją na drodze do osiągniecia wskazanych celów w rozwoju 
ekonomii społecznej?  
[Skrypt. Pytanie wielokrotnego wyboru] 

a. Brak finansowego wsparcia lub krótki okres finansowego wsparcia 
b. Brak współpracy PES z przedsiębiorcami / partnerami / jednostkami 

wspierającymi 
c. Brak pomysłów na działalność gospodarczą Podmiotów Ekonomii 

Społecznej 
d. Brak wpisywania pomysłów w strategie programowe 
e. Braki kadrowe w PES 
f. Niechęć/brak zaufania ze strony ludności 
g. Niechęć/brak zaufania ze strony JST 
h. Niechęć/brak zaufania ze strony podmiotów gospodarczych 
i. Problemy lokalowe 
j. Inne, jakie? 
k. Brak barier/trudności 

 
13. W jaki sposób bariery/trudności są zwalczane? 

13.1 (…) a jak zwalczane być powinny?  
[Skrypt. Pytanie wielokrotnego wyboru] 

13.W jaki sposób bariery/trudności są 
zwalczane? 

13.1 a jak zwalczane być powinny, co 
Państwo rekomendują? 

a. Nie ma żadnych barier/trudności 
[Skrypt. Wskazanie 13:a wyklucza 
pozostałe odpowiedzi] 

b. Nie ma żadnych barier/trudności 
[Skrypt. Wskazanie 13:a wyklucza 
pozostałe odpowiedzi] 

c. Tworzenie grup nacisku d. Tworzenie grup nacisku 

e. Negocjacje f. Negocjacje 

g. Współpraca i dialog między 
podmiotami zaangażowanymi we 
współpracę 

h. Współpraca i dialog między 
podmiotami zaangażowanymi we 
współpracę 

i. Sprawy sądowe j. Sprawy sądowe 

k. Zmiana profilu działalności PES l. Zmiana profilu działalności PES 

m. Trudno powiedzieć (Ankieter. Nie 
czytaj) 

n. Trudno powiedzieć (Ankieter. Nie 
czytaj) 

o. Inne, jakie? p. Inne, jakie? 
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14. Proszę wskazać z jakimi podmiotami podejmują Państwo współpracę w zakresie 
ekonomii społecznej (Ankieter. Odczytaj wskazaną listę)  

Typ 
podmiotu/jedno

stki 

14.Podejmo
wanie 

współpracy 
TAK/NIE 

14.1 Jak układa się współpraca? 14.2 Jakie najważniejsze (związane z  Ekonomią 
Społeczną) są obecnie realizowane z tym 

podmiotem/jednostką 
[Skrypt. Do każdej jednostki/podmiotu 

możliwość wskazania max. 3 celów] 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Ani 
dobrze

, ani 
źle 

Racz
ej źle 

Bardzo 
źle 

spółdzielnie 
socjalne  

       

CIS         

KIS         

ZAZ         

WTZ         

organizacje 
pozarządowe  

       

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego  

       

Urząd 
Marszałkowski  

       

urzędy pracy         

ośrodki 
pomocy 
społecznej  

       

banki         

sponsorzy/dar
czyńcy  

       

podmioty 
gospodarcze  

       

urzędy 
skarbowe  

       

zakłady karne         

instytucje 
kultury  

       

instytucje 
sportu  

       

instytucje 
edukacyjne  

       

instytucje 
medyczne 

       

Inne (jakie?...)        

 


