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Stan i potrzeby spółdzielczości socjalnej w woj. opolskim 
 

 

Według informacji i badania ROPS w Opolu przeprowadzonego 16-17 lipca 2014 r.  

w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane są 32 spółdzielnie socjalne w woj. 

opolskim, przy czym działalność prowadzą 24 spółdzielnie. 

Niniejszą analizę oparto o informację zwrotną, uzyskaną za pomocą kwestionariusza 

ankiety skierowanego do 24 spółdzielni, z których 14 podmiotów wzięło udział w badaniu 1.  

Z tego powodu analizę należy potraktować jako informację sygnalną, która jednak  

w istotny sposób obrazuje stan i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych w woj. opolskim.  

 

Wykres 1. Miejscowości (liczba mieszkańców), w których siedzibę mają spółdzielnie socjalne * 

 
* brak spółdzielni socjalnych w miejscowościach o liczbie mieszkańców 5-15 tys.  

 

Z 24 spółdzielni socjalnych 13 powstało w I pół. 2014 r. 2. Natomiast wśród 14 

spółdzielni – uczestników badania: 

 6 powstało w 2014 r.; 

 4 powstały w 2013 r.; 

 po 1 spółdzielni utworzono w 2011 r. i 2009 r.; 

 2 spółdzielnie powstały w 2005 r. 

Większość badanych spółdzielni to podmioty powstałe w ostatnim roku, zatem 

niezakorzenione jeszcze na rynku, które szczególnie potrzebują wsparcia zewnętrznego. 

Większość spółdzielni socjalnych to podmioty osób fizycznych (9), a 4 to podmioty 

osób prawnych (w tym jedna spółdzielnia określiła się jako podmiot osób fizycznych  

i prawnych).  
                                                           
1
 Kwestionariusz ankiety, zawierający 22 pytania, rozesłano drogą elektroniczną z Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS 

w Opolu do wszystkich spółdzielni socjalnych w województwie opolskim. Aby zwiększyć skalę zwrotów ze wszystkimi 
podmiotami przeprowadzono dodatkowo rozmowy telefoniczne – spółdzielców proszono o wypełnienie i odesłanie 
kwestionariusza. 
2
 Dane Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, [dostęp 16.07.2014], na stronie: 

http://ozrss.pl/category/katalog/wojewodztwo/opolskie/ 
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Spółdzielnie znajdują się w 10 powiatów województwa. W przeważającej części są to 

podmioty małe 3. Najczęściej zatrudniają od 6 do 10 osób, ale zdarzają się także spółdzielnie 

zatrudniające 20 osób i więcej.  

 

Wykres 2. Liczba pracowników spółdzielni socjalnych 

 
 

Zarządzanie w spółdzielniach jest domeną spółdzielców założycieli (12 wskazań), 

tylko jeden z podmiotów korzysta z usług wynajętego menadżera (1 spółdzielnia nie udzieliła 

odpowiedzi). 

Prezesami lub kierownikami spółdzielni są w większości kobiety (9 odpowiedzi),  

a w 5 przypadkach mężczyźni.  

Średnia wieku prezesów i kierowników to nieco ponad 43 lata. Trzeba podkreślić, że 

większość spółdzielców (w 10 spółdzielniach) wykazuje doświadczenie zawodowe, w tym: 

 doświadczenie w branży, w której działa obecnie spółdzielnia – 7 podmiotów; 

 doświadczenie w innej branży – 7 podmiotów; 

 doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej – 7 podmiotów. 

Spółdzielnie socjalne to często podmioty wielobranżowe. Szerokie spektrum 

prowadzonej działalności jest jednym ze sposobów konkurowania z firmami komercyjnymi. 

Analizowane podmioty funkcjonują w następujących branżach: 

 budowlana – 2 spółdzielnie; 

 spożywcza – 2 spółdzielnie; 

 usługi komunalne – 3 spółdzielnie; 

 ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 5 spółdzielni; 

 usługi wspierające działalność – 1 spółdzielnia; 

 inne – 9 spółdzielni; 

Jako kategorie inne spółdzielcy potraktowali różnorodne formy działalności, które 

jednak często mieściły się w ramach tych wcześniej wymienionych. Wskazywano m.in: 

 gastronomię; 

 opiekę nad osobami starszymi; 

 opiekę nad grobami; 

 usługi porządkowe; 

                                                           
3
 Wynika to z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Zgodnie z przywoływanym aktem normatywnym 

podmioty te mogą zatrudniać od 5 do 50 osób (Art. 5.). Spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia 
spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków. 
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 produkcję mebli tapicerowanych; 

 działalność szkoleniową i edukacyjną; 

 poligrafię;  

 wypożyczalnia urządzeń budowlanych; 

 handel drzewem opałowym i kominkowym; 

 recykling; 

 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; 

 outsourcing. 

 

Przedmiot działalności opolskich spółdzielni obejmuje: 

 Produkcję – 3 spółdzielnie; 

 Handel –  3 spółdzielnie; 

 Usługi – 14 spółdzielnie; 

 

W przypadku wskazywanej przez spółdzielnię planu działalności może to być plan  

w formie sformalizowanej (np. spisany dokument lub sprawozdanie roczne zarządu) lub 

niesformalizowanej. Plan działalności posiadają wszystkie badane podmioty (8 na 13  

w formie sformalizowanej, 7 na 13 w formie niesformalizowanej). Należy przy tym zaznaczyć, 

że 2 spółdzielnie wykazały obie formy planu działalności. Jednocześnie wszyscy ankietowani 

zaznaczyli, że posiadają wizję rozwoju swojej działalności (w tym 5 podmiotów w formie 

sformalizowanej).  

Ankietowanych poproszono o określenie stopnia konieczności planowania we 

wskazanych obszarach. Zdecydowana większość spółdzielców uznała, że planowanie  

w poszczególnych obszarach działalności jest ważne lub niezbędne.  

 

Tabela 1. Obszary funkcjonalne objęte planowaniem spółdzielni socjalnych 

Obszar funkcjonalny 

Oceny (liczba wskazań) 
Suma 

wskazań * Planowanie 
jest zbędne 

Planowanie 
jest ważne 

Planowanie 
jest niezbędne 

Trudno 
powiedzieć 

Produkcja/usługi 0 2 9 2 13 

Marketing 0 3 7 2 12 

Finanse 0 3 8 2 13 

Sprzedaż 1 1 7 3 12 

Kadry 0 5 5 2 12 

*część respondentów nie udzieliła odpowiedzi 

 

Analizując sytuację rynkową spółdzielni w okresie ostatnich dwóch lat, przedstawione 

zostały konkretne składowe. Jak wynika z poniższej tabeli sytuacja rynkowa analizowanych 

spółdzielni w większości obszarów sytuuje się na stałym poziomie. Na uwagę zasługuje 

wskazywany przez 9 przedsiębiorstw wzrost liczby klientów. Po 6 wskazań uzyskał wzrost 

inwestycji i zatrudnienia, pomimo wzrostu kosztów działalności sygnalizowanego przez 7 

spółdzielni.  
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Tabela 2. Ocena sytuacji rynkowej spółdzielni w okresie ostatnich dwóch lat w wybranych 
obszarach 

Obszar 
funkcjonowania na 

rynku 

Ocena 
Suma wskazań*  

Spadek Stały poziom Wzrost 

Zyski 1 9 3 13 

Przychody 1 7 5 13 

Koszty 0 6 7 13 

Inwestycje 2 3 6 11 

Zatrudnienie 0 7 6 12 

Liczba klientów 0 4 9 13 

*część respondentów nie udzieliła odpowiedzi 

 

Dominującą kategorią odbiorców produktów i usług opolskich spółdzielni socjalnych 

są klienci indywidualni (7 wskazań), małe i średnie przedsiębiorstwa (5 wskazań) oraz 

jednostki samorządu terytorialnego (3 wskazania). Jednocześnie rzadko lub wcale z usług 

spółdzielni korzystają sklepy i hurtownie oraz jednostki samorządu.  

Źródeł przewagi konkurencyjnej spółdzielnie socjalne upatrują w cenie i jakości 

(odpowiednio po 10 wskazań) oraz w dystrybucji (3 odpowiedzi). Akcentowano także 

unikalność swoich produktów w skali regionu.  

 

Tabela 3. Kategorie odbiorców produktów i / lub usług spółdzielni i ich udział w strukturze 
sprzedaży 

Kategoria klientów 

Udział w strukturze sprzedaży dóbr i usług 
Suma 

wskazań Tylko i 
wyłącznie 

Dominująca 
grupa klientów 

Sporadyczne 
transakcje 

Wcale 

Klienci detaliczni / 
indywidualni 

1 7 4 1 13 

Sklepy / hurtownie 0 1 1 9 11 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

0 5 5 2 12 

Jednostki samorządu 
terytorialnego  

0 3 6 2 10 

Inne 1 0 0 4 5 

 

Spółdzielcy przedstawili najważniejsze czynniki ograniczające rozwój ich 

przedsiębiorstw. W ich opinii najważniejszym ograniczeniem jest wielokrotnie sygnalizowany, 

także w innych badaniach 4 brak wystarczającej wiedzy otoczenia społeczno-gospodarczego 

o zasadach funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Uwidacznia to konieczność prowadzenia 

akcji uświadamiających otoczenie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zasad ich 

działalności oraz funkcji, które realizują. Bardzo ważną barierą rozwojową jest brak narzędzi 

finansowania zewnętrznego spółdzielni (pożyczek, poręczeń, kredytów bankowych). Jest to 

szczególnie ważne, gdyż spółdzielnie realizując funkcje społeczne muszą mieć na uwadze 

                                                           
4
 Zob. Ekonomia społeczna w woj. opolskim – w stronę rozwiązań systemowych. Raport Obserwatorium Integracji Społecznej 

ROPS w Opolu, Opole, październik 2012 
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także inne cele niż maksymalizacja zysku (jak ma to miejsce w przypadku firm 

komercyjnych).  

 

Tabela 4. Najważniejsze czynniki ograniczające rozwój spółdzielni 

Brak wsparcia w zakresie zarządzania spółdzielnią 2 

Brak narzędzi finansowania zewnętrznego spółdzielni (pożyczek, poręczeń, kredytów 
bankowych) 

9 

Brak systemu szkoleń specjalistycznych (np. w dziedzinie zarządzania, biznes planów, 
projektowania systemu dystrybucji produktów/usług, podstaw analizy ekonomiczno-
finansowej 

2 

Brak wystarczającej wiedzy otoczenia dotyczącego zasad funkcjonowania spółdzielni 
socjalnej 

10 

Brak nowoczesnych narzędzi pozwalających na uczestnictwo w postępowaniach, 
przetargach dotyczących realizacji usług lub sprzedaży produktów (np. poręczenia  
wadiów przetargowych, gwarancje bankowe) 

5 

 
 

Oprócz czynników wyszczególnionych w powyższej tabeli respondenci zwracali 

uwagę również na następujące bariery: 

 brak powszechności stosowania w zamówieniach publicznych klauzul społecznych 

przez administrację; 

 specyficznego podejścia do pracy spółdzielni przez jej członków, przejawiającego się 

m.in. tym, że część spośród nich (szczególnie osoby bez wykształcenia, które wiele 

lat pozostawały na bezrobociu) uważa, że skoro są członkami, a tym samym 

właścicielami, to nie muszą pracować;  

 braku środków obrotowych oraz kapitału potrzebnego na zakup nieruchomości oraz 

profesjonalnego sprzętu ewentualnie surowców lub zatowarowania – co jest ściśle 

powiązane z brakiem narządzi finansowania zewnętrznego. 

Zdecydowana większość badanych podmiotów (13 na 14) w ostatnich dwóch latach 

korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania. Jednak jak pokazuje poniższy wykres, 

najczęściej były to dotacje unijne oraz kredyty obrotowe. 

 

Wykres 3. Zewnętrzne źródła finansowania spółdzielni w okresie ostatnich 2 latach 

 
 

Na potrzeby otrzymania zewnętrznego źródła finansowania 11 spółdzielni było 

zobligowanych przez instytucję udzielającą kredytu, pożyczki, dofinansowania itp. do 
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sporządzenia planu/prognozy działalności w formie np. biznes planu, prognozy sprzedaży, 

prognozy przychodów itd. Najczęściej wskazywaną formą był biznesplan (5 wskazań) 

Jedynie dwa przedsiębiorstwa wskazały, że nie były zobligowane do takich działań. 

Opolscy spółdzielcy, pomimo trudności, z optymizmem oceniają perspektywę 

następnych trzech lat działalności. Warto mieć na uwadze, że dla większości z nich będą to 

pierwsze, najtrudniejsze lata działalności. Jedynie w obszarze kosztów działalności oraz 

zewnętrznych źródeł finansowania znaczna część ankietowanych wskazuje na brak zmian 

lub regres. Potwierdza to znaczenie sygnalizowanego wcześniej wsparcia finansowego  

w postaci systemu pożyczek, poręczeń, kredytów bankowych jako niezwykle istotnych 

czynników rozwoju spółdzielczości socjalnej i całego sektora ekonomii społecznej.  

 

Tabela 5. Obszar rozwojowy spółdzielni socjalnych w perspektywie następnych 3 lat,  
w konkretnych obszarach. 

Obszar rozwojowy spółdzielni 
socjalnych w następnych 3 

latach 

Ocena 
Suma 

wskazań * Rozwój  Bez zmian Regres 

Zasięg obsługiwanego rynku 11 2 1 14 

Nowe produkty, usługi 10 3 1 14 

Zmianę atrybutów oferowanych 
produktów, usług 

3 8 1 12 

Profil działalności, nowe branże 6 5 1 12 

Koszty działalności 7 2 4 13 

Wielkość sprzedaży 10 2 2 14 

Zewnętrzne źródła finansowania 
działalności 

6 4 4 14 

*część respondentów nie udzieliła odpowiedzi 

 

Jedną z najważniejszych kwestii w analizie opolskich spółdzielni socjalnych jest 

określenie ich kondycji finansowej. Podkreślenia wymaga fakt, że znaczna część spośród 

respondentów, to podmioty dopiero zaczynające swoją działalność, więc nie są one w stanie 

precyzyjnie określić swojej sytuacji. Dlatego jedynie 9 badanych podmiotów udzieliło 

odpowiedzi w tym zakresie.  

W okresie ostatnich dwóch lat: 

 7 spółdzielni odnotowało zysk w wysokości do 100 tys. zł; 

 2 spółdzielnie odnotowały stratę w wysokości do 100 tys. zł; 

Ponadto w okresie ostatnich dwóch lat: 

 8 spółdzielni wykazało sumę bilansową (aktywa, pasywa razem) w wysokości do 

100 tys. zł.; 

 1 spółdzielnia wykazała sumę bilansową (aktywa, pasywa razem) w wysokości do 

300 tys. zł. 

Powyższe dane skłaniają do wniosku, ze opolskie spółdzielnie socjalne są grupą 

podmiotów, które, aby sprawnie funkcjonować, realizując swoje społeczne funkcje, 

potrzebują zewnętrznych źródeł finansowania w formie poręczeń, pożyczek i kredytów. 

 

 

 
Opracowano  
w Obserwatorium Integracji Społecznej 
ROPS w Opolu, 
Opole, lipiec 2014 


