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WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) 
Z PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI 
SKALA WSPÓŁPRACY PES Z PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI CIĄGLE WYDAJE SIĘ ZBYT NISKA. 
JAK MOŻE WYGLĄDAĆ W PRAKTYCE? JAKIE KORZYŚCI DAJE JEDNYM I DRUGIM? I JAKIE SĄ 
CZYNNIKI SUKCESU TAKIEJ WSPÓŁPRACY? 

W niniejszym tekście w sposób zamierzony 
unikamy sformułowania „współpraca PES z 
biznesem”, gdyż duża grupa podmiotów eko-
nomii społecznej to przedsiębiorstwa społecz-
ne, które co do zasady prowadzą działalność 
biznesową w pełni opartą na podejmowa-
niu ryzyka gospodarczego, tak jak inne firmy. 
Traktowanie ich zatem jako „niebiznesu” pro-
wadzić może do niekorzystnego postrzegania 
lub stereotypizacji zarówno przez instytucje 
administracji publicznej, jak i inne podmioty 
komercyjne. Tym, co odróżnia przedsiębior-
stwa społeczne od pozostałych podmiotów 
komercyjnych w obszarze działalności biz-
nesowej, nie jest prywatyzowanie zysku, ale 
przeznaczanie go na realizację ważnych celów 
społecznych. 

ZRÓŻNICOWANIE PES A WSPÓŁPRACA 
Z PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI 
Podmioty ekonomii społecznej są grupą mocno zróżnicowaną między innymi pod względem formy prawnej, w jakiej 
funkcjonują, realizowanej funkcji, a także prowadzenia działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej dzia-
łalności pożytku publicznego). W szczególności ta ostatnia kategoria ma największy wpływ na możliwości i sposób 
współpracy z podmiotami komercyjnymi. Dla uproszczenia, w poniższej tabeli prezentujemy podział PES na trzy 
zasadnicze kategorie: organizacje pozarządowe, jednostki reintegracyjne, przedsiębiorstwa społeczne. 

ZARÓWNO W PRZYPADKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, 
JAK I JEDNOSTEK REINTEGRACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNA 
(ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB GOSPODARCZA) WSPIERA 
REALIZACJĘ ICH PODSTAWOWYCH FUNKCJI. NIERZADKO PODMIOTY 
TE KORZYSTAJĄ Z INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SWOJEJ DZIAŁAL-
NOŚCI. DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DZIAŁALNOŚĆ EKONO-
MICZNA JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM UTRZYMANIA PRACOWNIKÓW 
ORAZ UTRZYMANIA NA RYNKU. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI KOMER-
CYJNYMI GWARANTUJĄCYMI OKREŚLONE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW MA 
DLA NICH ZATEM O WIELE WIĘKSZE ZNACZENIE. 
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Relacje biznesowe podmiotów ekonomii społecznej 
(głównie przedsiębiorstw społecznych) z podmiotami 

SPOŁECZNEJ I PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH 
 

  

 
  

 
 
 

   

 

 

  

 

  

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

RELACJE PODMIOTÓW EKONOMII 

komercyjnymi mogą przybierać trzy zasadnicze formy: 
• konkurencji – to sytuacja konkurowania podmio-

tu ekonomii społecznej z innymi firmami działa-
jącymi w tym samym sektorze lub na określonym
terytorium. Niekiedy może przyjmować formę
konkurencji pozornej, czyli głównie na poziomie
obaw lokalnych przedsiębiorców przed tworzonym
przedsiębiorstwem społecznym.

• koegzystencji – to sytuacja współistnienia na lokal-
nym rynku podmiotów ekonomii społecznej i pod-
miotów komercyjnych, w której ani one ze sobą nie
konkurują, ani nie współpracują.

• komplementarności – to sytuacja, kiedy podmiot
ekonomii społecznej jest częścią łańcucha warto-
ści, który współtworzy razem z innymi podmiotami
komercyjnymi. Sytuację PES można w tym wypad-
ku porównać do jednego z ogniw łańcucha pod-

miotów, który współtworzą: producent, dostaw-
ca, podwykonawca, dystrybutor, sprzedawca itd., 
co daje wartość dodaną dla końcowego nabyw-
cy. Ten model współpracy systematycznie zyskuje 
wśród firm coraz więcej zwolenników, dzieląc ich 
działania na podstawowe (zarezerwowane dla fir-
my stanowiącej kluczowe ogniwo łańcucha i posia-
dającej specjalistyczne know how) oraz pomocni-
cze (obejmujące wszystkie działania wspierające, 
które można zlecić na zewnątrz, czyli zastosować 
tzw. outsourcing). 

Oczywiście z punktu widzenia każdego przedsiębior-
stwa, w tym także przedsiębiorstwa społecznego (czy 
innego rodzaju PES), komplementarna forma współpra-
cy wydaje się najbardziej pożądana i atrakcyjna. Dzięki 
takiemu sposobowi współpracy partnerzy mogą pa-
trzeć na siebie jak na uczestników konkretnego procesu 
wytwórczego lub usługowego, do którego każdy z nich 
wnosi ważne dla niego wartości, odnosząc przy tym ko-
rzyść ekonomiczną. 

koegzystencji - to sytuacja współistnienia na lokalnym rynku podmiotów ekonomii 
społecznej i podmiotów komercyjnych, w której ani one ze sobą nie konkurują, 
ani nie współpracują. 

Konkurencji - to sytuacja konkurowania podmiotu ekonomii społecznej z innymi 
firmami działającymi w tym samym sektorze lub na określonym terytorium. Niekiedy 
może przyjmować formę konkurencji pozornej, czyli głównie na poziomie obaw 
lokalnych przedsiębiorców przed tworzonym przedsiębiorstwem społecznym. 

komplementarności - to sytuacja, kiedy podmiot ekonomii społecznej jest częścią 
łańcucha wartości, który współtworzy razem z innymi podmiotami komercyjnymi. 
Sytuację PES można w tym wypadku porównać do jednego z ogniw łańcucha 
podmiotów, który współtworzą: producent, dostawca, podwykonawca, dystrybutor, 
sprzedawca itd., co daje wartość dodaną dla końcowego nabywcy. 

Ten model współpracy zyskuje wśród firm coraz więcej zwolenników, dzieląc ich działania 
na podstawowe (zarezerwowane dla firmy stanowiącej kluczowe ogniwo łańcucha 
i posiadającej specjalistyczne know how) oraz pomocnicze (obejmujące wszystkie działania 
wspierające, które można zlecić na zewnątrz, czyli zastosować tzw. outsourcing).
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MODELE WSPÓŁPRACY 
Oprócz relacji, jaka może łączyć podmioty ekonomii społecznej z podmiotami komercyjnymi, ważne jest, 
w jaki sposób jedni i drudzy myślą o współpracy i czego od niej oczekują. Zgodnie z koncepcją Jamesa Austi-
na wskazać można trzy dominujące modele współpracy: 
• filantropijny – to model, który można nazwać także dobroczynnym. W tym modelu podmioty komercyj-

ne współpracę w PES traktują w kategoriach dobroczynności. Dominującą formą współpracy są w nim
darowizny finansowe lub rzeczowe. Współpraca ma jednak charakter okazjonalny.

• transakcyjny – to model, w którym dominujące znaczenie ma określona transakcja między PES a pod-
miotem komercyjnym. Strony działają w oparciu o własne interesy, dążąc do ich zaspokojenia, ale nie
łączy je żadna bliższa relacja, w małym stopniu myślą także o wspólnych wartościach.

• integrujący – to model, który można określić także jako angażujący. Strony angażują we współpracę
duże zasoby, współpraca jest intensywna i przybiera formy partnerstw, wspólnej realizacji projektów czy
nowych modeli biznesowych.

Każdy z wymienionych modeli współpracy jest dopuszczalny. Ważne, aby odpowiadał na potrzeby PES 
i podmiotów komercyjnych. Z uwagi na dużą różnorodność podmiotów ekonomii społecznej z pewnością 
znajdą się wśród nich takie, dla których optymalnym modelem współpracy będzie model filantropijny. 
Z kolei w przypadku przedsiębiorstw społecznych, którym zależy przede wszystkim na trwałości i długości 
kontraktów, wydaje się, że o wiele bardziej pożądanym modelem będzie model transakcyjny lub integrujący. 
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DLACZEGO PES OPŁACA SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ 

Powodów, dla których PES opłaca się współpracować 

Z PODMIOTAMI KOMERCYJNYMI? 
wzajemnego poznawania, sprawdzania zdolności pro-

z podmiotami komercyjnymi, jest wiele. Najważniej-
sze korzyści przedstawiamy poniżej. 
BARDZIEJ STABILNE ZLECENIA 

Realizacja zleceń na rzecz jednostek samorządu teryto-
rialnego bardzo często ma charakter jednostkowy i in-
cydentalny, nawet jeśli współpraca obejmuje kilkumie-
sięczne okresy. Bez względu bowiem na to, czy zlecenie 
z samorządu zostało pozyskane przez PES w drodze 
zamówień publicznych czy w ramach konkursu, nie ma 
żadnej gwarancji, że uda je się ponownie zdobyć. Jesz-
cze bardziej tę niestabilność widać w przypadku, gdy 
PES realizuje usługi na rzecz klientów indywidualnych. 
Tu bowiem nie ma żadnej gwarancji, że klient pojawi 
się nie tylko w dłuższej perspektywie, ale nawet kolej-
nego dnia. Na ogół nieco inaczej przedstawia się sytu-
acja współpracy PES z podmiotami komercyjnymi. W 
zdecydowanej większości przypadków współpraca taka 
przybiera charakter ciągły i długofalowy. Nie zależy przy 
tym od rozstrzygnięć jakichkolwiek przetargów czy kon-
kursów, ale od dobrej woli i interesów stron. Kontrakty 
z podmiotami komercyjnymi przyjmują bardzo często 
formę długoterminowych umów i o ile sytuacja rynko-
wa nie zmienia się diametralnie z dnia na dzień, nie ma 
na ogół powodów, by kontrakty te były zawieszane. 

SZANSA NA WIĘKSZĄ PROFESJONALIZACJĘ 

Współpraca PES z podmiotami komercyjnymi w na-
turalny sposób zmusza te pierwsze do większej ela-
styczności, rzetelności i kreatywności, a tym samym 
profesjonalizacji swoich usług. W odróżnieniu od zle-
ceń pochodzących ze strony JST, gdzie przedmiot za-
mówienia pozostaje z reguły ściśle określony i opisany, 
w przypadku podmiotów komercyjnych wiele ustaleń 
przybiera charakter negocjacji bezpośrednich, w któ-
rych uczestniczą obie strony. Kluczowe znaczenie w 
takiej sytuacji ma rozpoznanie potrzeb partnera i – o 
ile to możliwe – dostosowanie do nich swojej oferty. O 
kształcie oferty decyduje zatem w pierwszej kolejności 
potrzeba rynkowa klienta, a nie wyobrażenie pracowni-
ków podmiotu ekonomii społecznej. 

ROZWÓJ SIECI KONTAKTÓW BIZNESOWYCH 

Podjęcie przez PES stałej współpracy z podmiotem 
komercyjnym jest najczęściej poprzedzone etapami 

dukcyjnych lub usługowych, oceny jakości, negocjo-
wania warunków oraz dokładnego planowania zasad 
kooperacji. Aby jednak to wszystko mogło się zdarzyć, 
potrzebna jest odpowiednia sieć kontaktów, a zatem 
osób, do których PES będzie mógł się zwrócić z propo-
zycją współpracy. Praktyka pokazuje, że u początków 
wielu kontraktów biznesowych stoją niezobowiązujące 
spotkania czy polecenia przez innych. Dzięki współpra-
cy z podmiotami komercyjnymi PES mogą docierać ze 
swoją ofertą do innych firm i organizacji, budując swoją 
sieć kontaktów biznesowych. 

DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW 

Uzależnienie działalności biznesowej od jednego klien-
ta lub wąskiej grupy klientów to bardzo ryzykowne 
przedsięwzięcie i krótka droga do rynkowej katastrofy. 
Niestety dla wielu podmiotów ekonomii społecznej ta-
kim kluczowym klientem pozostaje lokalny samorząd, 
na rzecz którego realizują one większość swoich usług. 
Współpraca z podmiotami komercyjnymi sprzyja dy-
wersyfikacji źródeł przychodów i współpracy z wieloma 
klientami. Dzięki temu nawet po utracie jednego klien-
ta PES nie grozi kryzys lub upadek. 

WYŻSZY POZIOM PRZYCHODÓW 

Istnieje całkiem duża grupa PES, w tym przedsiębiorstw 
społecznych, których poziom przychodów można 
określić jako niezadowalający. Chociaż brak jest szcze-
gółowych danych z całego kraju, to wyniki badań pro-
wadzonych na potrzeby opracowania regionalnych 
programów rozwoju ekonomii społecznej w kilku wo-
jewództwach jasno pokazują, że sytuacja ekonomicz-
na dużej części przedsiębiorstw społecznych jest zła. 
Współpraca z podmiotami komercyjnymi, w związku z 
dywersyfikacją źródeł przychodów, sprzyja ich wzrosto-
wi. Prawdopodobnie służy temu negocjowanie kontrak-
tów na podstawie warunków rynkowych, w przeciwień-
stwie do przetargów, w których cena w dalszym ciągu 
pozostaje jednym z podstawowych kryteriów wyboru. 

REALIZACJA FUNKCJI REINTEGRACYJNEJ 

Dzięki lepszej sytuacji ekonomicznej, w tym poprawie 
płynności finansowej, podmioty te mogą w większym 
stopniu skupić się na realizacji funkcji reintegracyjnej, 
która wymaga określonych nakładów finansowych. 
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DLACZEGO PODMIOTOM KOMERCYJNYM 

Podmioty komercyjne także odnoszą konkretne korzyści ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Oto 

OPŁACA SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z PES? 

najważniejsze z nich. 
ZASPOKOJENIE REALNEJ POTRZEBY BIZNESOWEJ 

Każda współpraca podmiotu komercyjnego z innym, w tym PES, bierze swój początek z jakiejś niezaspokojonej po-
trzeby biznesowej. Potrzeby tej podmiot podejmujący współpracę albo nie może zaspokoić we własnym zakresie 
(najczęściej nie ma odpowiednich zasobów sprzętowych, ludzkich czy też unikatowego know how), albo zwyczajnie 
nie chce (np. koncentrując się na działalności podstawowej, a pomocniczą zlecając na zewnątrz). Dzięki współpracy 
z PES podmioty komercyjne pewną część działalności, głównie o charakterze pomocniczym, mogą outsourcować. 

OBNIŻENIE KOSZTÓW 

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej może sprzyjać obniżeniu kosztów przedsiębiorstwa poprzez nie tyl-
ko oferowanie im stawek poniżej warunków rynkowych (niestety w wielu środowiskach dominuje jeszcze takie prze-
konanie, a nawet praktyka), ale przede wszystkim poprzez przekazanie zewnętrznemu podmiotowi tej części zleceń, 
w których realizacji się specjalizuje i dzięki posiadaniu odpowiednich zasobów sprzętowych i kadrowych może je 
wykonać nieco taniej. Istotne jest także, że podmioty ekonomii społecznej nie są nastawione na maksymalizację 
zysku, chociaż nie oznacza to, że zysk ich nie interesuje. 

WSPIERANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

Podejmując współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, podmioty komercyjne wspierają w sposób pośredni 
lokalne społeczności. Specyfiką działania PES jest między innymi ich lokalny charakter, polegający na prowadzeniu 
działalności na stosunkowo niewielkim obszarze i zatrudnianiu mieszkańców, w tym osób wykluczonych lub zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. Dzięki współpracy z PES podmioty komercyjne przyczyniają się zatem nie tylko 
do tworzenia w nich nowych miejsc pracy, ale także do poprawy spójności społecznej. 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej może być dla podmiotów komercyjnych sposobem na pokazanie 
swojej wrażliwości na sprawy społeczne i elementem szerszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 
Wiele podmiotów ekonomii społecznej nie potrzebuje lub wręcz nie chce być obiektem działalności filantropijnej. 
Potrzebuje za to zleceń i stabilnych warunków współpracy, dzięki którym może utrzymać się na rynku, dając zatrud-
nienie swoim pracownikom. 
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CZYNNIKI SUKCESU 
Aby współpraca podmiotów ekonomii spo-
łecznej z podmiotami komercyjnymi rze-
czywiście mogła mieć miejsce i satysfakcjo-
nowała obie strony, niezbędnych jest kilka 
warunków nazywanych czynnikami sukcesu. 
Należą do nich: 
• sieć kontaktów biznesowych PES i zdol-

ność docierania z propozycją współpra-
cy do osób decyzyjnych w firmach;

• umiejętność przygotowania i prezentacji
przez PES oferty odpowiadającej na po-
trzeby podmiotów komercyjnych;

• elastyczność w zakresie dopasowania
swoich usług lub produktów przez PES
do potrzeb klienta, a co za tym idzie, go-
towość do zmian i innowacji;

• odpowiednio wysoka jakość usług lub
produktów PES, porównywalna z innymi
dostawcami;

• terminowość w dostarczaniu usług lub
produktów;

• dobra obustronna komunikacja PES
i podmiotów komercyjnych;

• podstawowa wiedza podmiotów komer-
cyjnych na temat ekonomii społecznej
i podmiotów ekonomii społecznej;

• wrażliwość społeczna podmiotów ko-
mercyjnych, sprzyjająca podejmowaniu
współpracy z PES.

NINIEJSZA BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA. 

www.mcps.com.pl fb/ekonomiaspolecznanamazowszu ISBN 978-83-63332-91-4 

Publikacja wydana w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój 
ekonomii społecznej”. 
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