
              
 

Podsumowanie wyników badań 

z dn. 31.10.2018 r. 

 

Tytuł i numer: Firma społeczna - co to takiego?, MDU/8/2018  

Program: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.  

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Termin realizacji: 2018  

Kierownik: dr inż. Małgorzata Matyja, malgorzata.matyja@ue.wroc.pl 

 

Przeprowadzenie badań obejmowało przygotowanie kwestionariusza ankiety, a następnie rozesłanie 

go do ok. 400 respondentów w formie elektronicznej, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub w 

trakcie bezpośredniego  spotkania. Ankietę,  której celem było zgromadzenie informacji o działalności 

dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych, skierowano do liderów tych przedsiębiorstw. Zakres 

terytorialny badań ankietowych obejmował województwo dolnośląskie. W badaniu dobór próby miał 

charakter przypadkowy i opierał się w dużej mierze na samorekrutacji. Taki sposób doboru ma co 

prawda ograniczone możliwości wnioskowania z próby na całą populację, należy jednak pamiętać, iż 

inne sposoby doboru jednostek do badania w tym przypadku byłyby zapewne jeszcze mniej efektywne, 

w szczególności jeśli chodzi o uzyskanie zadowalającego poziomu realizacji próby1. W tym kontekście 

należałoby również wspomnieć, że jednym z ważniejszych aspektów było w tym przypadku otrzymanie 

informacji zwrotnej od możliwie dużej liczby respondentów. Niemniej jednak tylko 23 respondentów 

wypełniło kwestionariusz, co oznacza, że całkowita stopa zwrotu z odpowiedzi wyniosła prawie 6%. 

Przeprowadzone badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w województwie 

dolnośląskim definiują zjawiska zachodzące w całej badanej grupie. Relatywnie duża zbieżność ocen w 

kilku pytaniach świadczyć może bowiem o zdefiniowanych problemach i barierach rozwoju. Na 

podstawie zaprezentowanych wyników badań określono obszar i zasięg działalności firm społecznych, 

ich strukturę i wielkość, a także grupy klientów. Okazuje się, że dolnośląskie przedsiębiorstwa 

społeczne to organizacje stosunkowo młode i małe, działające głównie na rynku lokalnym i 

regionalnym oraz na terenach miejskich. Sprzedają swoje produkty lub świadczą swoje usługi przede 

wszystkim klientom indywidualnym i firmom komercyjnym. Zatrudniają pracowników znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej ze względu na niepełnosprawność, podeszły wiek i brak wykształcenia. 

Jednocześnie starają się dla nich oferować określone  programy społeczne i osłonowe. Niezwykle 

cenne informacje, zawarte w niniejszym raporcie, dotyczą barier rozwoju dolnośląskich 

przedsiębiorstw społecznych. Wśród  nich wyróżnić można w szczególności brak wystarczających 

środków finansowych, a także oczekiwane wsparcie w tym zakresie potrzebne do rozwoju ich 

działalności.  

Choć przeprowadzone badania nie posiadają w pełni cech reprezentatywności, to jednak dają pewien 

istotny pogląd na analizowaną problematykę. Ich przyczynkowość może posłużyć do szerszej analizy 

funkcjonowania firm społecznych w celu stworzenia ram do niwelowania napotykanych problemów, 

nie tylko w regionie dolnośląskim. 

                                                           
1 Góralczyk- – Modzelewska M., Bartel A.: , Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu 
„Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, Łódź 2012. 
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1. Forma organizacyjno-prawna 

 

 

2. Rok założenia 

 

 

3. Forma prowadzenia działalności zarobkowej – dotyczy organizacji pozarządowych 

 



              
 

4. Zasięg działalności gospodarczej/zarobkowej 

 

5. Dziedzina działalności gospodarczej/zarobkowej 

 

6. Obszar działalności gospodarczej/zarobkowej 

 



              
 

7. Znaczenie prowadzonej działalności gospodarczej/zarobkowej względem udziału przychodów 

 

 

8. Klienci 

 

 

9. Cele (wskazanie max trzech najważniejszych) 
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10. Szacunkowa liczba pracowników w przeliczeniu na pełen etat 

 

 

11. Szacunkowa liczba pracowników bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, wolontariat i inne) 

 

 

12. Pracownicy względem grup osób w trudnej sytuacji życiowej 

 



              
 

13. Oferta programów społecznych 

 

 

14. Korzyści względem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (wskazanie max trzech 

najważniejszych) 

 

 

15. Korzyści względem lokalnego otoczenia (wskazanie max trzech najważniejszych) 
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16. Zakres potrzebnego wsparcia (wskazanie max trzech najważniejszych) 

 

 

17. Bariery rozwoju (wskazanie max trzech najważniejszych) 
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