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Model współpracy opracowany został w ramach projektu „Współpraca przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych drogą do zatrudnienia”, realizowanego przez Fundację Biznes i 
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1. Zrealizowane badania i analizy 

Celem projektu „Współpraca przedsiębiorstw prywatnych i społecznych drogą do zatrudnienia” 

była poprawa jakości funkcjonowania współpracy przedsiębiorstw społecznych z 

przedsiębiorstwami prywatnymi w zakresie ułatwienia dostępu do zatrudnienia poprzez 

transfer, adaptację i wdrożenie nowego rozwiązania (modelu współpracy) na terenie 

województwa podlaskiego.  

Kluczowym elementem modelu współpracy jest system szkolenia i zatrudniania pracowników 

z grup defaworyzowanych przez firmy prywatne. Zanim jednak przedsiębiorstwa prywatne 

zatrudnią pełnowartościowego pracownika, zadaniem organizacji pozarządowych będzie ich 

wyszkolenie i przygotowanie do pracy w warunkach biznesowych.  

Współpraca przedsiębiorstw prywatnych i społecznych w tym obszarze, jest w Polsce mocno 

ograniczona, w zasadzie nie występują modelowe rozwiązania ani dobre praktyki prezentujące 

taki sposób powrotu osób z grup defaworyzowanych na rynek pracy. 

Opracowanie modelu współpracy jest wzorowane na rozwiązaniach włoskich, we współpracy 

z włoskim Partnerem, który posiada stosowne doświadczenie w realizacji projektów 

współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych.  

W związku z tym istniała potrzeba pogłębionej analizy uwarunkowań współpracy  

przedsiębiorstw prywatnych i społecznych w województwie podlaskim, w celu dostosowania 

części rozwiązań włoskich do polskich warunków i wypracowania także zupełnie nowych 

rozwiązań. Dlatego też w ramach projektu zrealizowano liczne badania i wizyty studyjne.  

Celem badań było określenie: 

 przyczyn podjęcia współpracy lub przyczyn braku współpracy pomiędzy organizacjami 

i firmami w województwie podlaskim, 

 zakresu i częstotliwości współpracy, 

 potrzeb każdego z rodzajów podmiotów, 

 korzyści ze współpracy, 

 analizy uwarunkowań zatrudniania pracowników przez firmy i współpracy w tym 

zakresie z organizacjami pozarządowymi.  
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Przeprowadzono badania składające się z kilku zasadniczych etapów: 

 ilościowe badanie skali i wielkości możliwych zmian (badania CATI), przeprowadzono 

200 ankiet telefonicznych z pracownikami grupy docelowej realizujących i zlecających 

usługi (reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych i społecznych); badanie miało na celu 

rozpoznanie charakteru i zakresu współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych 

w województwie podlaskim; 

 

 badania jakościowe w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z 

kluczowymi z punktu widzenia projektu osobami: przedstawicielami przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych; badanie obejmowało realizację 20 wywiadów: 10 IDI z 

reprezentantami przedsiębiorstw społecznych (5 reprezentantów przedsiębiorstw 

współpracujących dotychczas z przedsiębiorstwami prywatnymi i  5 reprezentantów 

przedsiębiorstw niewspółpracujących), 10 IDI z reprezentantami przedsiębiorstw 

prywatnych (5 reprezentantów przedsiębiorstw współpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami społecznymi i 5 reprezentantów przedsiębiorstw 

niewspółpracujących);  

 

 pogłębione badania w zakresie przyczyn hamujących kontraktowanie usług między 

przedsiębiorstwami społecznymi a prywatnymi w postaci zogniskowanych wywiadów 

grupowych (FGI); przeprowadzono 3 FGI: z reprezentantami przedsiębiorstw 

prywatnych (współpracujących i niewspółpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami społecznymi), reprezentantami przedsiębiorstw społecznych/ 

organizacji (współpracujących i niewspółpracujących dotychczas z przedsiębiorstwami 

komercyjnymi), badanie konfrontacyjne; w każdym przypadku zaplanowano udział 

niezależnych ekspertów, 

 

 ankiety internetowe CAWI: badania nastawienia III sektora i sektora prywatnego do  

wdrożenia proponowanego modelu; zrealizowano 100 ankiet. 

Z przeprowadzonych badań powstały odrębne opracowania/ raporty.  

W ramach projektu przeprowadzono wizyty studyjne w Polsce oraz we Włoszech. Celem wizyt 

studyjnych było:  

 obserwacja funkcjonowania modelu we Włoszech, 

 poszukiwanie sposobów udoskonalenia transferowanej metody, 

 analiza branż w których stosowany jest model we Włoszech, 
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 poznanie dobrych praktyk, 

 poznanie stosowanych strategii w badanym włoskim modelu, 

 pogłębiona analiza barier i wyzwań funkcjonowania modelu w Polsce, 

 wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze aktywizacji zawodowej. 

Z przeprowadzonych wizyt powstały odrębne opracowania/ raporty.  

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano wnioski z badań i wizyt studyjnych. Narzędzia 

wykorzystywane w badaniach znajdują się w załącznikach (rozdz. 7.1). 

2. Wnioski z badań   

Poniżej zaprezentowano wnioski i rekomendacje do przygotowania modelu współpracy w 

zakresie pozyskiwania pracowników dla biznesu z udziałem podmiotów społecznych, które 

wypracowano w ramach badań i analiz zrealizowanych z reprezentantami przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych w województwie podlaskim. 

1. Trwałość współpracy uzależniona jest od budowania efektywnych, wieloletnich relacji i 

zaufania pomiędzy konkretnymi podmiotami. Planując model należy uwzględnić wieloletni 

proces kształtowania się postaw i finansowania współpracy. 

2. Istnieją duże potrzeby akcji promocyjnych i uświadamiających potrzebę współpracy 

pomiędzy biznesem i organizacjami pozarządowymi, ponieważ podstawową przyczyną 

ograniczonej współpracy jest niewiedza dotycząca ekonomii społecznej i brak 

zdiagnozowanych potrzeb.  

Dominującą odpowiedzią wśród przedsiębiorców był brak wiedzy na temat ekonomii 

społecznej, w mniejszym zakresie wskazywano ograniczony zakres działania PES i 

niedopasowanie oferty tych podmiotów do potrzeb firm. 

Spośród 100 przedsiębiorstw prywatnych 25% współpracowało dotychczas z 

przedsiębiorstwami społecznymi. Wśród organizacji pozarządowych 20% zadeklarowało taką 

współpracę. Zdecydowana większość podmiotów dotychczas nie współpracowała w żadnej 

formie w ramach relacji biznes-ngo.  
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Dominującą przyczyną braku współpracy wśród przedsiębiorców był brak wiedzy na temat 

ekonomii społecznej, w mniejszym zakresie wskazywano ograniczony zakres działania PES i 

niedopasowanie oferty tych podmiotów do potrzeb firm (wykres 1).   

Wykres 1. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw prywatnych z przedsiębiorstwami 

społecznymi? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Główną przyczyną braku współpracy deklarowaną przez przedsiębiorstwa społeczne było 

utrzymywanie się tych podmiotów ze źródeł poza komercyjnych. Można domniemywać iż 

chodzi tutaj o środki publiczne,  w tym dotacje unijne. Jako pozostałe przyczyny wskazywano 

bariery administracyjno-prawne oraz brak kompetencji w zakresie promocji i sprzedaży. Na 

uwagę zasługuje fakt, że nie wskazano jako przyczyn, ani barier jakościowych, ani tych 

związanych z terminowością realizacji zleceń (wykres 2). 
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Wykres 2. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw społecznych z przedsiębiorstwami 

prywatnymi? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

3. Istnieją duże potrzeby uniezależnienia przedsiębiorstw społecznych od środków 

publicznych, co może stanowić o sukcesie współpracy w długim okresie. W modelu współpracy 

należy uwzględnić odpowiedni poziom środków publicznych, ale bez trwałego uzależnienia 

współpracy od pozyskania tych środków. W przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko 

niepowodzenia, ponieważ aktualnie jednym z podstawowych powodów ograniczonej 

współpracy NGO-biznes jest utrzymywanie się podmiotów społecznych ze źródeł poza 

komercyjnych. 

4. Badane przedsiębiorstwa społeczne realizują swoje usługi dla firm nie częściej niż 2-3 razy 

w roku i ma to charakter incydentalny. Nie odnotowano współpracy stałej lub cyklicznej. Krótki 

jest także staż takiej współpracy – deklarowano głównie okres od 1 do 3 lat. Podobne wyniki 

odnotowano w badaniu firm prywatnych, z tym że ok. 20% firm wskazywało na stałą lub 

cykliczną współpracę z jednym przedsiębiorstwem społecznym. 
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5. Podmioty społeczne w regionie podlaskim realizują dość ubogi zakres usług w porównaniu 

do kraju. Istnieją potrzeby szkoleniowe dla NGO w tym zakresie. 

Zdecydowana większość podmiotów wskazywała jako zakres współpracy wspólnie 

realizowane projekty finansowane ze środków publicznych. Poza tym deklarowano współpracę 

w obszarze usług edukacyjnych (kursy i szkolenia), doradczych (usługi prawnicze, księgowe), 

usługi reklamowe (poligraficzne), z branży IT (strony internetowe) i doradztwo w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firm (dotacje unijne). 

Wskazuje to na dość ubogi zakres usług podmiotów ekonomii społecznej w województwie 

podlaskim. Analizy realizowane na poziomie kraju wykazują bowiem zainteresowanie firm 

komercyjnych usługami takich podmiotów w obszarze: sztuki/ rzemiosła (okolicznościowe 

gadżety, pamiątki), catering, usługi kulturalne (organizacja imprez integracyjnych), 

turystyczne, opiekuńcze, poligraficzne, remontowo-budowlane, sprzątania. Wskazuje to na 

duży potencjał rozwojowy współpracy w tych obszarach w województwie podlaskim.  

6. Podmioty prywatne oceniają relatywnie słabo współpracę z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie kompetencji komunikacyjnych, lojalności partnerów społecznych i ogólną 

organizację współpracy. Na pytanie dotyczące spełnienia oczekiwań przez podmioty prywatne 

we współpracy ze społecznymi zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało 60% badanych, 

ale było 40% ocen negatywnych. Wśród przyczyn takich ocen wymieniano trudności w 

komunikacji, brak otwartości i elastyczności oraz roszczeniowość pracowników podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Wykres 3. Czy zrealizowana usługa spełnia Pana/i oczekiwania, potrzeby?  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 
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7. Ocena dotychczasowej współpracy przez podmioty społeczne jest wysoka. Około 67% 

badanych oceniło ogólnie współpracę jako bardzo dobrą i ok. 33% jako dobrą (wykres 4). 

Wykres 4. Czy dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwem prywatnym spełnia Pana/i 

oczekiwania, potrzeby?  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

8. Najlepiej ocenianymi czynnikami w dotychczasowej współpracy z firmami przez organizacje 

społeczne  były: lojalność partnerów, łatwość komunikacji, elastyczność w podejściu i ogólna 

organizacja współpracy. Większość czynników oceniono wysoko- 4,33 w skali do 5,0. 

Wykres 5. Zadowolenie organizacji społecznych ze współpracy z firmami prywatnymi pod 

względem kilku czynników (w skali od 1 do 5). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 
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9. Najlepiej ocenianymi czynnikami w dotychczasowej współpracy z organizacjami 

społecznymi przez firmy prywatne były: terminowość realizacji zleceń oraz jakość usług/ 

towarów, nieco słabiej kompetencje komunikacyjne, lojalność partnerów społecznych i ogólną 

organizację współpracy.  

Wykres 6. Zadowolenie ze współpracy firm prywatnych z firmami społecznymi pod względem 

kilku czynników (w skali od 1 do 5). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

10. Jako najbardziej pożądane potrzeby NGO wskazywano kompetencje w zakresie promocji i 

sprzedaży oraz podnoszenie jakości usług - średnia ocena odpowiednio: 3,33 i 3,00, w skali do 

4. Czynnik braku kompetencji w zakresie promocji i sprzedaży koresponduje z przyczynami 

braku współpracy PES z biznesem. Wyniki wskazują, że organizacje pozarządowe mają 

świadomość potrzeby stałego doskonalenia jakości usług, mimo niewskazywania tego czynnika 

wcześniej jako przyczyn braku współpracy (w organizacjach niewspółpracujących). Co może 

oznaczać, że przedsiębiorstwa społeczne niewspółpracujące z firmami, zbyt optymistycznie 

oceniają własne możliwości w tym zakresie i dopiero rynek weryfikuje te postawy. 
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Wykres 7. Ocena potrzeb współpracy organizacji społecznych z firmami prywatnymi (4 – bardzo 

potrzebne, mamy pewne braki pod tym względem, 3 – raczej potrzebne (przyda się), 2 – raczej 

niepotrzebne (dajemy radę), 1 – na pewno niepotrzebne. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

 

11. Przedsiębiorstwa prywatne wskazywały duże potrzeby w zakresie wiedzy na temat 

możliwości wykorzystania współpracy do celów marketingowych (wykres 8). Deklarowano 

umiarkowane potrzeby dotyczące podnoszenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, potrzeb 

podnoszenia poziomu wyrozumiałości dla firm społecznych czy też potrzeb komunikacyjnych. 

Oznacza to, że po rozpoczęciu współpracy z PES, układa się ona najczęściej prawidłowo.  
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Wykres 8. Ocena potrzeb współpracy firm prywatnych z organizacjami społecznymi (4 – bardzo 

potrzebne, mamy pewne braki pod tym względem, 3 – raczej potrzebne (przyda się), 2 – raczej 

niepotrzebne (dajemy radę), 1 – na pewno nie potrzebne. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

 

12. Z badań nie wynika konieczność ogniskowania współpracy na wybranych branżach.  

13. Istnieje dobry klimat do współpracy z biznesem w zakresie przygotowania pracowników 

poza firmą. Ponad 25% badanych firm wskazuje na wzrost kosztów zatrudnienia nowego 

personelu i jego przygotowania do pracy, aby mieć w pełni wykwalikowanego pracownika, 

gotowego do wykonywania samodzielnie i profesjonalnie obowiązków na danym stanowisku 

pracy. Ponad 20% badanych wskazuje, że nie ma znaczenia fakt, czy pracownik jest 

przygotowywany do wykonywania zawodu w firmie zewnętrznej (szkolenie, staż pracy), czy 

przez nich samych. 

14. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wykazują dużą wolę i gotowość do podjęcia się roli 

przygotowania pracownika dla biznesu (85% badanych). Ponad 80% badanych podmiotów 

ocenia, że taka forma współpracy wpłynie korzystnie na rozwój ich organizacji, w tym 30% 

ocenia pozytywny wpływ na wizerunek organizacji jako profesjonalnej i godnej zaufania.  
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15. Badane podmioty deklarowały możliwość przygotowania pracowników w wielu branżach, 

najczęściej deklarowano branże IT (grafika, programowanie, marketing internetowy) i 

wielobranżową – pomocnika prac prostych dla kucharza, ogrodnika, budowlańca. Niewiele 

mniej podmiotów wskazywało na naukę języków obcych, szeroko rozumianą opiekę (nad 

dziećmi, osobami starszymi/ chorymi) i inne. 

Tabela 1. Lista branż deklarowanych przez podmioty ekonomii społecznej, w których możliwa 

jest współpraca w ramach przygotowania pracownika   

Branża (rodzaj pracy) % wskazań 

branża IT (grafika, programowanie, marketing 

internetowy) 

23,0% 

pomocnik prac prostych (kucharz, ogrodnik, 

budowlaniec) 

22,0% 

nauka języków obcych 18,0% 

opieka (nad dziećmi, osobami starszymi/ 

chorymi) 

18,0% 

organizacja imprez okolicznościowych 17,0% 

badania społeczne/marketingowe 15,0% 

edukacja (przedszkolna, podstawowa, kursy) 15,0% 

pierwsza pomoc, pomoc medyczna 13,0% 

księgowość, praca biurowa 12,0% 

nauki prawne 9,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 
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Tabela 2. Zapotrzebowanie firm na pracowników wg stanowisk pracy   

 

Stanowisko pracy % wskazań 

pracownicy fizyczni (magazynier, pomoc) 20% 

informatycy, programiści 16% 

pracownik biurowy, administracyjny 16% 

pracownik produkcji  12% 

grafik 11% 

handlowiec 8% 

serwisant  8% 

księgowy, kadry i płace 8% 

rozliczanie projektów UE 8% 

szwaczka-gorseciarka 6% 

analityk finansowy 6% 

dział rozwoju 6% 

stolarz 5% 

technolog żywności 5% 

frezer 5% 

montażysta-operator kamery 5% 

spedytor 4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

16. Około 80% badanych deklaruje chęć udziału w projekcie, w ramach którego podmiot 

ekonomii społecznej przygotuje pracownika do pracy w firmie.  

17. Ponad 50% firm deklaruje jako wymagany dla pracownika, minimum 3-miesięczny staż 

pracy. 

18. Rynek jest coraz bardziej konkurencyjny pod względem czynników jakościowych, koszty 

nie są już decydujące, firmy oczekują jakości i terminowości. 
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19. Reprezentanci podmiotów społecznych, którzy długo współpracują z biznesem wskazywali, 

że trwałość współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i prywatnymi opiera się w ich 

przypadku na typowo komercyjnych relacjach, a nowych klientów pozyskują głównie poprzez 

polecenia. 

Dostrzegana jest także zasadnicza rozbieżność postaw pomiędzy podmiotami społecznymi 

współpracującymi i niewspółpracującymi z biznesem. Ci pierwsi nie chcą uzależniać się od 

usług realizowanych dla firm, a nawet dostrzegają w tym zagrożenie dla publicznych źródeł 

finansowania ich działalności. Drudzy z kolei dążą do maksymalizacji dochodów ze źródeł 

komercyjnych. Co jest możliwe po osiągnieciu rynkowej konkurencyjności. 

Podobne zasadnicze różnice można zauważyć w postawie reprezentantów podmiotów 

społecznych współpracujących i niewspółpracujących z biznesem co do możliwości realizacji 

projektu szkolenia pracowników i ich transferu z NGO do biznesu. Reprezentanci podmiotów 

niewspółpracujących wyrażali daleko idący entuzjazm co do takiej współpracy, nawet w 

obszarach w których nie posiadają doświadczenia. Wskazywali, że źródłem finansowania 

takich projektów powinny być środki publiczne, a źródłem kompetencji podmioty zewnętrzne. 

Co prowadzi do oczywistego wniosku, że istnieje oczekiwanie finansowania szkoleń i staży ze 

środków publicznych dla firm prywatnych, przy udziale komercyjnych podmiotów 

angażowanych do organizacji szkoleń i kursów.    

20. Na rynku istnieje konkurencja pomiędzy firmami prywatnymi i podmiotami społecznymi 

działającymi w tej samej branży. Konkurencja, aktualnie dotyczy w szczególności rynku pracy. 

Reprezentanci podmiotów współpracujących z biznesem, które de facto działają na rynku 

komercyjnie, wskazywali na ważne ograniczenia realizacji współpracy. Badani zgodzili się co 

do tego, że w sytuacji gdy oni sami mają braki kadrowe, szkolenie pracowników dla firm 

komercyjnych, jest nieuzasadnione, jest nawet działaniem dla nich szkodliwym. Wskazywano 

także na duży problem angażowania doświadczonych pracowników do szkolenia i usług 

mentoringu stażystów.    

21. Istnieje duże oczekiwanie wśród firm i podmiotów społecznych dotyczące finansowania 

współpracy ze środków publicznych. 
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Większość badanych firm zgodziła się co do potrzeby partycypacji w kosztach przygotowania 

pracownika przez przedsiębiorstwo społeczne. Akceptowalny procent kosztów w stosunku do 

rynkowego kosztu przygotowania pracownika określono od 20 do 50%, przy czym 

reprezentanci firm współpracujących z NGO wskazywali częściej na 50% poziom, a 

niewspółpracujących na 20%.  

Dominująca odpowiedź wśród przedsiębiorców wskazuje na duże oczekiwania firm pod tym 

względem – prawie 40% firm oczekuje finansowania na poziomie ponad 80%, przy udziale 

własnym do 20%. Ponad 30% deklarowało własny poziom finansowania współpracy na ok. 

50%. 

Wykres 9. Czy współpraca powinna być dofinansowana ze środków publicznych? 

(przedsiębiorcy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 
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Wykres 10. Czy współpraca powinna być dofinansowana ze środków publicznych? (organizacje 

pozarządowe) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

Oznacza to dość duże oczekiwania co do finansowania środkami publicznymi, zwłaszcza przez 

firmy, które nie współpracowały dotychczas z PES.  

22. Rola regionalnych i lokalnych instytucji rynku pracy, powinna dotyczyć zarówno 

finansowania, jak i wsparcia merytorycznego, przy czym  wśród przedsiębiorców jest mniejsze 

oczekiwanie udziału merytorycznego tych instytucji, niż w przypadku podmiotów społecznych. 
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Wykres 11. Czy model współpracy powinien angażować regionalne i lokalne instytucje rynku 

pracy, np.: WUPy, PUPy i jaka powinna być ich rola? (przedsiębiorcy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 
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Wykres 12. Czy model współpracy powinien angażować regionalne i lokalne instytucje rynku 

pracy, np.: WUPy, PUPy i jaka powinna być ich rola? (organizacje pozarządowe) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

23. Prawie połowa przedsiębiorców (44%) najchętniej widziałaby współpracę w zakresie 

pozyskiwania pracowników tylko na końcowym etapie procesu, przeciwnie niż większość 

podmiotów społecznych (76%), które uważają, że współpraca powinna dotyczyć wszystkich 

etapów procesu, np.: rekrutacji do projektu, szkolenia/ staży dla kandydatów na pracowników, 

oceny całego procesu szkolenia, transferu pracownika.  

Wykres 13. Czy współpraca pomiędzy biznesem i III sektorem w procesie pozyskania pracownika 

powinna? (przedsiębiorcy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 
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Wykres 14. Czy współpraca pomiędzy biznesem i III sektorem w procesie pozyskania pracownika 

powinna? (organizacje pozarządowe) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

24. Istnieje oczekiwanie wśród podmiotów prywatnych  i społecznych w zakresie opracowania 

systemu wzajemnych poleceń pomiędzy NGO i biznesem. 

25. Istnieje duża rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami firm i podmiotów społecznych co do 

rozwiązań finansowania współpracy ze źródeł komercyjnych w zakresie procesu pozyskiwania 

pracowników z NGO do biznesu: firmy są nastawione na uzależnienie finansowania od 

końcowego rezultatu, a III sektor na finansowanie całego procesu.  

26. Jako rozwiązanie dobrze oceniane przez wszystkich partnerów jest powiązanie transferu 

pracownika z NGO do biznesu ze zlecaniem usług przez biznes NGO-osom 

27. Podstawowe korzyści postrzegane ze współpracy przez biznes dotyczą: zaspokojenia 

potrzeb w zakresie personelu, obniżenia kosztów oraz podjęcia współpracy ze stałym, lojalnym, 

wiarygodnym partnerem społecznym. 
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Wykres 15. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi? (przedsiębiorcy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

 

28. Podstawowe korzyści postrzegane ze współpracy przez III sektor dotyczą: szans pozyskania 

dotacji w ramach partnerstw z biznesem, sponsoringu i podjęcia współpracy z wiarygodnym 

partnerem biznesowym.  
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Wykres 16. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z przedsiębiorstwami 

prywatnymi? (organizacje pozarządowe) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

 

W zasadzie nie wskazano żadnych korzyści związanych z zaspokojeniem konkretnej potrzeby 

wynikającej z funkcjonowania przedsiębiorstwa (zakup potrzebnych usług), korzyści 

wizerunkowych, kształtowania postaw społecznej odpowiedzialności u pracowników czy 

obniżenia kosztów, pozyskiwanie produktów i usług często po niższej cenie niż w 

przedsiębiorstwach komercyjnych. Można z tego wnioskować, że firmy prywatne upatrują 

głównie korzyści pod kątem przyszłych przychodów ze środków publicznych (wykazywane 

partnerstwo przy ubieganiu się o środki finansowe jest elementem oceny projektów) oraz 

akceptują taką współpracę prawdopodobnie ze względów społecznych, a nie biznesowych. Nie 

wykazano bowiem aby współpraca przynosiła jakieś szczególne korzyści dla firm: mogą oni 

zlecać usługi partnerom komercyjnym, nie jest im niezbędna współpraca z PES do 
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funkcjonowania w otoczeniu mikroekonomicznym. Wskazuje to na istotną barierę rozwojową 

współpracy – podmioty społeczne nie są konkurencyjne na rynku, a zatem prawdopodobnie 

współpraca taka, aby mogła przynieść społeczne korzyści musi być pobudzana środkami 

publicznymi.  

W czasie badań jakościowych rozważano kwestię odpowiedzialności za przygotowanie 

pracownika do pracy. Proponowano rozwiązania problemu wskazując jako pomysły: dobrze 

przygotowane umowy o współpracy oraz angażowanie firm już na etapie rekrutacji 

potencjalnych pracowników do projektów.  

W zakresie wynagrodzenia/ korzyści dla organizacji społecznych oraz w celu redukcji ryzyk 

dla firm proponowano: 

 dofinansowanie całego procesu rekrutacji, szkolenia, kosztów stażu, w tym opiekunów, 

ze środków publicznych, zwłaszcza na początku wdrażania modelu, przy pilotażowych 

projektach, 

 częściowe finansowanie współpracy ze środków prywatnych, przy deklarowanym 

poziomie partycypacji firm od 20 do 50% kosztu rynkowego; wskazano tutaj jednak 

duże zagrożenie związane z wysokimi kosztami projektów realizowanych ze środków 

publicznych (dotacji), może się bowiem okazać, że wkład firm, nie będzie wyższy niż 

20% -50% kosztów projektu, a nie kosztów rynkowych przygotowania pracownika, 

 transfer pracownika do firmy na okres próbny i uzależnienie wkładu finansowego 

przedsiębiorców od wyników oceny okresu próbnego, 

 rozwiązanie typowo komercyjne – takie jakie funkcjonują w branży pośrednictwa pracy 

(przedsiębiorcy/ pracownicy płacą np. 10/20% wynagrodzenia rocznego za skuteczne 

pozyskanie pracownika), podkreślano tu jednak obawy związane z zatraceniem 

społecznego charakteru takiej współpracy, 

 rozwiązanie stosowane w sporcie, polegające na przejściu/ wypożyczeniu pracownika 

z organizacji społecznej do biznesu za określone wynagrodzenie,  

 powiązanie transferu pracownika ze zlecaniem usług. 

 

Ostatnia z propozycji miałaby polegać na zleceniu przez firmę określonych usług podmiotowi 

społecznemu, który wykonywałby je na wymaganym jakościowo poziomie, ale przy 

zaangażowaniu osób szkolących się/ stażystów, a jednocześnie przy opiece doświadczonych 

pracowników. W ten sposób firma uzyskałaby określony produkt/ usługę, za cenę rynkową lub 
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zbliżoną do rynkowej, jednocześnie stażyści nabyliby stosowne doświadczenie i po 

wyznaczonym czasie mogliby przejść do pracy w tej firmie, gdzie realizowaliby ten sam zakres 

pracy co w okresie stażu. Propozycja może być uzupełniona dodatkowym finasowaniem ze 

środków publicznych lub prywatnych. Rozwiązanie zapewnia stałą wzajemną kontrolę procesu 

pozyskania pracownika i umożliwia efektywny montaż finansowy całego projektu. 

Wykres 17. Proszę dokonać oceny następujących propozycji w modelu współpracy (5 – bardzo 

dobre, 4 – raczej dobre, 3 – ani dobre, ani niedobre, 2 – raczej niedobre, 1 – na pewno niedobre,  

(przedsiębiorcy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

  

3,6

3,9

4,1

4,7

Propozycja wynagrodzenia dla NGOsów za

przygotowanie pracownika w formie stosowanej w

sporcie, polegającej na przejściu/ wypożyczeniu…

Powiązanie transferu pracownika z NGO do

biznesu, ze zlecaniem usług przez biznes,

organizacjom z III sektora.

Opracowanie systemu wzajemnych poleceń

pomiędzy NGO i biznesem

Transfer pracownika do firmy na okres próbny i

uzależnienie wkładu finansowego przedsiębiorców

od wyników oceny okresu próbnego



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

27 
 

Wykres 18. Proszę dokonać oceny następujących propozycji w modelu współpracy (5 – bardzo 

dobre, 4 – raczej dobre, 3 – ani dobre, ani niedobre, 2 – raczej niedobre, 1 – na pewno niedobre,  

(organizacje pozarządowe) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

Dość dobrze wszyscy badani przyjęli propozycję powiązania transferu pracownika z NGO do 

biznesu, ze zlecaniem usług przez biznes, organizacjom z III sektora. Istotą pomysłu jest silne 

wzajemne powiązanie podmiotu prywatnego i społecznego w procesie pozyskania pracownika 

dla biznesu, z wartością dodatkową w postaci nawiązania silnych relacji biznesowych. 

Kluczowe są tutaj następujące etapy współpracy: 

1) firma zleca podmiotowi społecznemu realizację określonych usługi lub produkcji, 

które są niezbędne firmie w dalszej odsprzedaży lub w procesie wytwarzania 

końcowego produktu/ realizacji usługi, 

2) do realizacji zlecenia zatrudniony zostaje przez podmiot społeczny stażysta/ 

potencjalny pracownik, który potem ma zostać pracownikiem firmy zlecającej 

kontrakt, 

3) podmiot społeczny zapewnia opiekę (mentoring)  doświadczonych pracowników, 

szkolenia i wykonuję usługę/ produkcję, 

4) dochodzi do transakcji: firma uzyskuje dobry jakościowo produkt/ usługę, podmiot 

społeczny uzyskuje stosowną zapłatę; firma pozyskuje dobrze przygotowanego 

pracownika.   
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3. Wnioski z wizyt studyjnych 

We Włoszech dużą wagę przykłada się do spółdzielni, a konkretnie rzecz biorąc, do spółdzielni 

socjalnych, przedsiębiorstw społecznych w pełnym tego słowa znaczeniu. W tych podmiotach 

dochodzi najczęściej do zawierania partnerstw pomiędzy sektorem prywatnym i społecznym. 

Prawodawstwo włoskie umożliwia  istnienie dwóch typów spółdzielni socjalnych, zależnie od 

tego, czy świadczą one usługi socjalne i edukacyjne (spółdzielnia socjalna typu A), czy też 

podejmują działalność rolniczą, przemysłową, handlową lub służą integracji zawodowej osób 

mających problemy z wejściem na rynek pracy (spółdzielnia socjalna typu B). 

Pierwszy typ ma zatem cele produkcyjne i naturę przedsiębiorstwa, chociaż może działać 

wyłącznie w sektorze usług socjalnych. Drugi zaś skoncentrowany jest na „osobach 

niezintegrowanych zawodowo”, które muszą stanowić minimum 30% ogólnej liczby 

zatrudnionych. 

Podstawowym sektorem działalności spółdzielni socjalnych są usługi socjalne: spółdzielnie 

socjalne typu A świadczą usługi takie jak: prowadzenie gospodarstw domowych, ochrona 

budynków lub ośrodków dziennej opieki m.in. dla osób starszych, młodzieży z problemami 

rodzinnymi, niepełnosprawnych, narkomanów, chorych umysłowo, więźniów w okresie 

warunkowego zawieszenia wyroku, alkoholików, bezdomnych. Według różnych źródeł 

stanowią one większość (60-70%) wszystkich spółdzielni we Włoszech. 

Spółdzielnie te prowadzą profesjonalne ośrodki takie jak domy opieki, ośrodki pomocy 

społecznej, przedszkola, przytułki i inne ośrodki opiekuńcze, zapewniając tym samym pomoc 

i opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, ale również seniorom i nieletnim 

oraz uzależnionym, imigrantom oraz osobom bezdomnym. 

Spółdzielnie socjalne typu B stanowią ok. 30% spółdzielni we Włoszech. Działają one na rzecz 

przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób o 

różnych formach niepełnosprawności, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków, nieletnich 

z rodzin patologicznych oraz byłych więźniów oraz osób skonfliktowanych z prawem. 

Spółdzielnie typu B prowadzą najczęściej różnego rodzaju działalność produkcyjną, 

konkurując na równych warunkach z firmami z sektora publicznego i prywatnego. Działają one 

głównie w obszarze rolnictwa, handlu i usług oraz w przemyśle. 
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Podstawową strategią rozwoju sektora spółdzielni socjalnych od samego początku jest nie tyle 

zwiększanie pola działania pojedynczych spółdzielni w celu zaspokojenia popytu na ich usługi, 

ile organizowanie nowych przedsięwzięć. Pozwala to na specjalizację usług świadczonych 

przez poszczególne spółdzielnie przy jednoczesnym oferowaniu szerokiego spektrum usług 

poprzez tworzenie konsorcjów. 

Na ogół działalność ekonomiczna spółdzielni polega na usługach (pralnie, utrzymywanie 

terenów zielonych, restauracje, usługi cateringowe i ogólnie jednostki żywienia zbiorowego) 

oraz rzemiośle (usługi szklarskie, prace w drewnie). 

Zgodnie z ustawodawstwem spółdzielnie socjalne typu B mają za zadanie:  

 stworzenie możliwości zatrudnienia osobom mającym utrudniony dostęp do rynku 

pracy (m.in. uzależnionym od narkotyków i alkoholu, inwalidom, pracownikom o 

niskich kwalifikacjach, kobietom o niskich kwalifikacjach, osobom starszym, więźniom 

zwolnionym warunkowo), 

 promowanie integracji społecznej pracowników poprzez rozwój zawodowy i osobisty: 

zatrudnienie w przedsiębiorstwie socjalnym pozwala pracownikom podwyższyć 

kwalifikacje zawodowe, ale głównie wywiera pozytywny wpływ na ich rozwój osobisty 

(poczucie własnej wartości i autonomii, stosunki interpersonalne, zachowania). 

W celu zdobycia samowystarczalności finansowej spółdzielnie uniezależniają się od środków 

publicznych i dążą do rozwoju relacji ekonomicznych z rynkiem prywatnym. Włoskie 

spółdzielnie socjalne zwiększają swoje środki finansowe dzięki rynkowi prywatnemu, chociaż 

głównym źródłem ich finansów są nadal fundusze publiczne. 

 

We włoskiej rzeczywistości zachodzą następujące zjawiska mające wpływ na rozwój 

współpracy przedsiębiorstw społecznych z prywatnymi: 

 spółdzielnie socjalne dążące do integracji zawodowej osób mających utrudniony dostęp 

do rynku pracy mogą przestrzegać płac minimalnych, biorąc pod uwagę wydajność 

zatrudnionego pracownika; 

 zwiększa się liczba umów zawieranych między spółdzielniami socjalnymi a firmami; 

zgodnie z tymi umowami spółdzielnie odpowiadają za szkolenie zawodowe 

pracowników defaworyzowanych na rynku pracy, a przedsiębiorstwa zobowiązują się 

do zagwarantowania zleceń i zamówień oraz stałego zatrudnienia tych pracowników 

pod koniec szkolenia; 
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 z reguły spółdzielnie socjalne typu B mogą zatrudniać, oprócz 30% pracowników 

defaworyzowanych także innych pracowników mających problemy na rynku pracy, ale 

nie legitymujących się statusem osób defaworyzowanych. Osoby te mogą być 

zatrudniane na stanowiskach „użytecznych socjalnie”. W takim przypadku spółdzielnia 

socjalna nie zyskuje żadnych wymiernych korzyści (musi ona również płacić składki na 

ubezpieczenie społeczne); 

 do włoskiego systemu prawa w zakresie polityki integracji zawodowej wprowadzono 

elementy rekompensaty, gwarantując ulgi podatkowe firmom zatrudniającym osoby 

dyskryminowane na rynku pracy. Spółdzielnie socjalne wpisują się w ten nurt działania, 

tworząc alternatywne programy zatrudnienia (np. poprzez szkolenia zawodowe, 

zbliżone do strategii zatrudnienia wspieranego).  

Podsumowując, można stwierdzić, że o ile na początku swojej działalności spółdzielnie 

socjalne typu B koncentrowały się na stabilnej integracji zawodowej osób dyskryminowanych 

na rynku pracy wewnątrz organizacji, o tyle obecnie angażują się przede wszystkim w 

organizowanie szkoleń zawodowych dla tych osób oraz zatrudnienie ich poza organizacją (lub 

w przypadku zaawansowanej niepełnosprawności zatrudnienie na stałe w spółdzielni 

socjalnej). 

Siłą włoskich spółdzielni socjalnych jest wielość celów i interesariuszy spółdzielni - w skład 

zarządu wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy (pracownicy, wolontariusze, 

reprezentanci sektora publicznego i społeczności lokalnej). Ta cecha decyduje o sile spółdzielni 

socjalnych, umożliwiając im zakorzenienie się w społeczności i dzięki temu dostosowanie 

świadczonych usług do jej potrzeb. Wyzwaniem dla tych organizacji jest doskonalenie atutów 

przedsiębiorstwa poprzez szkolenie pracowników i kadry kierowniczej, ale też 

profesjonalizację wielostronnej współpracy z sektorem prywatnym. 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna F.O.L.I.A.S. 
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Przykładem wspierającym teorię dobra publicznego jest funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej 

F.O.L.I.A.S. Spółdzielnia powstała w Monterotondo w 1996 roku. Jest to przedsiębiorstwo 

społeczne, które promuje możliwości szkolenia, pracy, udziału w kulturze i integracji 

społecznej wśród osób żyjących w niekorzystnych warunkach społeczno-gospodarczych. 

Interwencja spółdzielni ma na celu tworzenie warunków uczciwości i sprawiedliwości 

społecznej poprzez budowę w przestrzeni miasta więzi między ludźmi. Ludzie rozumiani tu są 

jako zasób do budowania bardziej aktywnych i zintegrowanych społeczności lokalnych, w 

których nikt nie może zostać pozostawiony samemu sobie. 

Spółdzielnia realizuje na terenie prowincji Rzymu działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych oraz działalność animacji kultury skierowanej do wszystkich obywateli. Rodzinom 

oferuje również poradnictwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne oraz mediacje rodzinną 

i wsparcie dla rodziców. 

Osoby zgłaszające się do Centrum wypełniają cyklicznie specjalny formularz, który jest 

prowadzony od początku przyjścia do centrum, aż do końca - do momentu otrzymania pracy. 

Z pierwszej strony formularza możemy dowiedzieć o uczestniku: co by chciał 

dokonać/zmienić, czego potrzebuje, co go interesuje, jakie są jego wymagania wobec siebie i 

Centrum. Od niedawna został stworzony nowy formularz, który jest używany dla różnych 

typów osób – dla osób z nałogami, dla osób upośledzonych itp. 

Model wsparcia osób wykluczonych społecznie praktykowany w F.O.L.I.A.S. opiera się na 

pracy na mocnych stronach oraz odkrywaniu potencjału i talentów danej osoby. 

Ośrodek prowadzony jest dla osób upośledzonych, osoby które opuściły zakłady karne, osoby 

z problemami z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie. Zapewniana jest opieka 

psychologów na każdym etapie aktywizacji zawodowej. Spółdzielnia F.O.L.I.A.S. pełni 

również role pośrednika. Kontaktuje się z instytucjami prywatnymi, aby zorganizować dla tych 

osób pracę/staż. Staże trwają 6 miesięcy i są opłacane przez państwo. Dodatkowo uczestnicy 

podczas odbywania stażu równolegle uczęszczają do spółdzielni na doradztwo psychologiczne 

gdzie następuje przystosowanie się do życia w społeczeństwie. Obok Centrum znajduje się sala 

gdzie młodzież uczy się grać na instrumentach, bierze udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i talenty. Udzielana jest im również pomoc psychologa. Dla osób 

upośledzonych przygotowywane są kursy związane z ich pracą. Następnie po odbyciu kursu 

osoby trafiają do firm prywatnych na staż. Okres kształcenia i nabywania doświadczenia trwa 

o wiele dłużej niż w przypadku osoby pełnosprawnej. Jeżeli jest zorganizowany staż między 

uczestnikiem a firmą nie jest podpisywany żaden kontrakt ani umowa. Osobą bądź firma może 
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w każdej chwili zrezygnować z pracodawcy/pracownika. Dzięki temu osoba może sprawdzić 

czy osoby zatrudnione w Centrum oraz całe Centrum utrzymuje się dzięki państwowym 

środkom finansowym wraz ze środkami ministerialnymi i samorządowymi.  

Działalność spółdzielni nie jest prowadzona dla zysku. F.O.L.I.A.S. jest zarejestrowane jako 

organizacja należąca do państwa. Nie działa komercyjnie – dofinansowywana jest ze środków 

publicznych, które te niestety nie są wystarczające na realizację wszystkich potrzeb. Dlatego 

tez spółdzielnia zaczęła poszukiwać różnych źródeł dofinansowania na własną rękę. Centrum 

organizuje imprezy kulturowe np. festiwale, imprezy plenerowe podczas których organizowane 

są zbiórki. 

Z badań włoskich wynika, że programy integracji społeczno-zawodowej w ramach spółdzielni 

socjalnych są skuteczne w przypadku ponad 50 proc. uczestników. 

Poniżej prezentowane są przykłady kilku włoskich spółdzielni socjalnych działających w 

różnych branżach i prowadzących współpracę z firmami na podstawie zawieranych umów. 

Zgodnie z tymi umowami spółdzielnie odpowiadają za szkolenie zawodowe pracowników 

defaworyzowanych na rynku pracy, a przedsiębiorstwa zobowiązują się do zagwarantowania 

zleceń i zamówień oraz stałego zatrudnienia tych pracowników pod koniec szkolenia/stażu. 

1. Spółdzielnia socjalna Agricoltura Capodarco - ekologiczne gospodarstwo rolne. Obecnie 

spółdzielnia zatrudnia 48 osób (w tym 30 osób niepełnosprawnych) prowadzi produkcję 

warzyw i owoców, oliwy, wina, miodu. Z czasem rozszerzyła zakres działalności o usługi 

agroturystyczne i gastronomiczne (sklep i restauracja). Spółdzielnia wyrobiła sobie własną 

markę, pod którą sprzedawane są wytwarzane przez nią produkty oraz produkty 

współpracujących z nią okolicznych przedsiębiorstw społecznych. W gospodarstwie 

prowadzonym przez spółdzielnię w celach terapeutycznych hodowane są zwierzęta (kury, 

świnie rasy wietnamskiej, osły, konie, żółwie). Trzecią sferą aktywności spółdzielni jest 

realizacja projektów społecznych z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem (gł. uzależnionych od alkoholu i narkotyków). 

2. Spółdzielnia socjalna Comunita’Capodarco di Roma. Producent makaronów. Podstawową 

działalnością spółdzielni jest produkcja makaronów. Pracownicy przed podjęciem pracy 

przechodzą przeszkolenie, a następnie przydzieleni zostają do tych prac, w których najlepiej się 

sprawdzili. 

Powtarzalność prostych czynności prowadzi do coraz większej swobody w ich wykonywaniu, 

a to z kolei jest podstawą do nagradzania pracowników (efekt rehabilitacyjny). Praca ma 

charakter zadaniowy, a nad koordynacją całości prac czuwa specjalny asystent. Spółdzielnia 
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pracuje przez 4 dni w tygodniu, piątego odbywa się zebranie pracowników i zajęcia 

integracyjne, organizacyjne, zarządcze. Wyprodukowane makarony (w rozmaitych kształtach) 

sprzedawane są wg zamówień - do restauracji, hoteli i sklepów. 

Poza produkcją makaronów spółdzielnia wytwarza wyroby ceramiczne oraz wykonuje 

renowację mebli. Produkty wszystkich pracowni spółdzielni wykorzystywane są w 

prowadzonej przez nią restauracji (meble, ceramika, makarony). 

3. Spółdzielnia Socjalna ReTech Life. Organizacja realizuje ideę integracji działań społecznych 

z ochroną środowiska. Każdego roku spółdzielnia regeneruje komputery oraz inny sprzęt 

informatyczny (ich liczbę szacuje się na tysiące sztuk), którego pozbywają się duże 

przedsiębiorstwa prywatne i instytucje państwowe, a następnie przekazuje go szkołom i 

organizacjom realizującym projekty społeczne we Włoszech i w krajach rozwijających się, a 

także odsprzedaje go na rynku sprzętu używanego. Dzięki tym działaniom spółdzielnia 

przyczynia się do ograniczania zaśmiecania środowiska odpadami elektronicznymi. Dzisiaj 

ReTech Life jest w stanie zagwarantować bardzo wysoki odsetek odzyskiwalności sprzętu 

(94%). Spółdzielnia prowadzi działalność w następującym zakresie: odbiór, segregowanie i 

przekazywanie beneficjentom używanego sprzętu komputerowego; niszczenie wrażliwych 

danych; utylizacja odpadów elektronicznych; zarządzanie darowiznami w postaci komputerów. 

Klientami spółdzielni są banki, szkoły, organizacje realizujące projekty społeczne, klienci 

indywidualni. 

4. Spółdzielnia Socjalna Insieme. Organizacja prowadzi działalność w zakresie selektywnej 

zbiórki przedmiotów, a także prowadzi punkty sprzedaży detalicznej. Towar jest zbierany, 

poddawany sortowaniu i ocenie, a następnie wprowadzany do sprzedaży. Spółdzielnia oferuje 

następujące usługi: prowadzenie sortowni, opróżnianie lokali, zbiórka przedmiotów 

wielkogabarytowych, prowadzenie punktów sprzedaży i napraw towarów nadających się do 

ponownego użytku, odnawianie oraz sprzedaż mebli i staroci, sprzedaż odzieży używanej, 

doradztwo w kwestiach społecznych i ekologicznych, prowadzenie dla szkół zajęć z zakresu 

ochrony środowiska, organizacja imprez i prowadzenie działalności kulturalnej. 

Ceny są bardzo niskie: od koszulek za 50 eurocentów, po kożuszki za 35 euro. Niekiedy 

sprzedaż odbywa się na wagę, przy określonej cenie za 1 kg, kiedy indziej zaś ustala się cenę 

za pojedyncze sztuki odzieży. W jednym ze sklepów zaaranżowano salon używanej odzieży 

ślubnej i dodatków. Zamysłem było sprzedawanie sukien ślubnych w bardzo dobrym stanie po 

korzystnych cenach. Suknie są wstawiane do salonu, a po sfinalizowaniu sprzedaży 40% zostaje 

w spółdzielni, a 60% - trafia do właściciela sukni. Spółdzielnia zatrudnia około 16 osób (w tym 
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8 zagrożonych wykluczeniem), które zajmują się zbiórką, sortowaniem oraz sprzedażą rzeczy 

używanych. 

5. Welfare Italia Servizi. Organizacja jest przedsiębiorstwem społecznym założonym w przez 

konsorcjum spółdzielni socjalnych CGM, które posiada w nim większość udziałów oraz przez 

grupę członków finansujących (trzy banki) i wspierających (stowarzyszenie branżowe, związek 

zawodowy i firma z branży ubezpieczeń wzajemnych). Celem działalności Welfare Italia jest 

wykorzystanie – w nowym ujęciu - doświadczenia i kultury pracy spółdzielni socjalnych, które 

w okresie ostatnich trzydziestu lat bardzo się we Włoszech rozwinęły 

Dzięki swojej elastyczności oraz statutowi typowemu dla organizacji non profit spółdzielnie 

socjalne są w stanie zapewnić właściwą równowagę pomiędzy jakością świadczonych usług 

społecznych a ich kosztem. Projekt Welfare Italia powstał z myślą o przeniesieniu 

mechanizmów wypracowanych w spółdzielniach socjalnych na grunt tzw. „miękkich” usług 

zdrowotnych. Welfare Italia realizuje ten zamysł poprzez tworzenie w całych Włoszech sieci 

klinik franczyzowych, w których towarzyszy się rodzinom na każdym etapie życia i które 

oferują innowacyjny model łącząc świadczenia o charakterze zdrowotnym, psychologiczno-

pedagogicznym i pomocowym, dzięki czemu każda osoba otrzymuje kompleksowe i 

zintegrowane świadczenia z zakresu usług sanitarnych i społecznych. Placówki, które 

otrzymają znak Welfare Italia, oferują świadczenia w obszarze: stomatologii (zachowawczej, 

protetyki, chirurgii szczękowej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji), kardiologii, urologii, 

ginekologii, okulistyki, dermatologii itd. 

6. Animaè Psiche przy spółdzielni Seacoop. Ośrodek powstał w 2007 roku, a głównym celem 

jego działalności jest świadczenie niedrogich usług w zakresie psychologii i psychoterapii, aby 

zaspokoić potrzeby osób wywodzących się ze wszystkich grup społecznych. W zakresie opłat 

klinika wprowadziła innowacyjny we Włoszech system indywidualnych opłat za usługi, 

zgodnie z którym są one dostosowywane do dochodu osoby zwracającej się o poradę. Opłaty 

za usługi są niższe, niż ceny rynkowe.  

Ośrodek świadczy usługi w zakresie psychologii i psychoterapii: diagnostyka psychologiczna, 

porady, wsparcie, projekty prewencyjne, mediacja rodzinna, psychoterapia indywidualna, 

terapia par, rodzin, grup; usługi dla firm nakierowane na pracowników (szkolenia dotyczące m 

in. przywództwa, rozwiązywania konfliktów w grupach roboczych, zarządzania personelem, 

itd.), mediacje, prewencja, zapobieganie i leczenie wypalenia zawodowego, leczenie stresu i 

problemów związanych z zastraszaniem, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej; szkolenia, 

superwizje; usługi doradcze. 
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Ośrodek współpracuje także z lekarzami rodzinnymi, szkołami i pracownikami socjalnymi. 

Dzięki wysokiej jakości przy jednoczesnej niskiej cenie usług oferowanych przez ośrodek, 

lekarze, pracownicy socjalni, nauczyciele i inni usługodawcy w dziedzinie pomocy i opieki 

społecznej oraz zdrowotnej polecają swym podopiecznym korzystanie z usług ośrodka. 

Ośrodek oferuje także szkolenia i superwizje wielodyscyplinarnym grupom roboczym, 

działającym w dziedzinie pomocy społecznej oraz zdrowotnej, planowanie i realizację działań 

doraźnych w publicznych i prywatnych zakładach pracy, promujących zdrowie i dobre 

samopoczucie pracowników, zapobiegających wypaleniu zawodowemu i mobbingowi oraz 

ocenę i zarządzanie ryzykiem spowodowanym stresem w pracy. Wiele usług szkoleniowych i 

doradczych ośrodek oferuje innym spółdzielniom socjalnym, szpitalom oraz ośrodkom pomocy 

społecznej. 

7. Konsorcjum Romero. W ramach spółdzielni przynależących do Konsorcjum Romero 

zatrudniane są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Część spółdzielni należących do 

konsorcjum zatrudnia większą niż to przewiduje ustawa liczbę osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – stanowią oni średnio 40% wszystkich zatrudnionych. Większe 

spółdzielnie socjalne posiadają personel przeszkolony do pracy z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem (zazwyczaj jest to jeden kierownik). Takiemu pracownikowi powierza się mniej 

lub bardziej skomplikowane zadania, w zależności od jego możliwości. Przygotowuje się 

program reintegracji zawodowej, który zakłada szkolenie i dalsze rozwijanie umiejętności w 

danej dziedzinie. Cały proces rozpoczyna się od oceny społecznych i zawodowych zdolności 

danej osoby, po czym następuje wprowadzenie jej na miejsce pracy, któremu towarzyszy ciągłe 

monitorowanie postępów. 

Konsorcjum specjalizuje się w różnych aspektach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, 

utrzymania czystości i zbiórki odpadów. Są to tak zwane „prace zielone”, które obejmują 

zbiórkę śmieci, zamiatanie dróg, koszenie trawy, ogrodnictwo oraz prowadzenie tak zwanych 

wysp ekologicznych. są to specjalnie wydzielone miejsca przeznaczone do selektywnej zbiórki 

odpadów, wyposażone w specjalne kontenery, do których mieszkańcy mogą wrzucać śmieci 

wielkogabarytowe oraz inne rodzaje odpadów. 

Wykwalifikowany personel wspomaga mieszkańców w wyrzucaniu śmieci do odpowiednich 

kontenerów. Decyzja o połączeniu się w organizację wewnętrzną w strukturze konsorcjum, pod 

jedną marką, miała na celu przede wszystkim uproszczenie relacji z samorządem, który wolał 

rozmawiać z jednym podmiotem, a także ułatwienie dialogu z firmami prywatnymi. 
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8. Konsorcjum Brindis’eat. Podmiot zajmuje się sprzedażą tradycyjnych, wysokiej jakości 

produktów regionalnych Apulii, kupowanych bezpośrednio od producentów. Konsorcjum 

zrzesza lokalnych producentów. Powstało by wspierać ich w marketingu i sprzedaży produktów 

we Włoszech i za granicą. Dzięki istnieniu konsorcjum skraca się „łańcuch handlowy” od 

producenta do ostatecznego konsumenta, bez kolejnych pośredników. jest to element 

korzystny, ze względu na skrócenie czasu dostawy, a także – obniżenie cen poprzez eliminację 

marż pośredników. 

9. Stowarzyszenie Cometa. Cometa organizuje czteroletnie kursy, szkolenia i kształcenie 

zawodowe dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, realizując model, w którym główny nacisk 

jest położony na praktykę. Najważniejsze kierunki zajęć to gastronomia, moda, design. Od 

pierwszego roku działań dydaktycznych młodzi ludzie objęci są programami praktyk, które 

pozwalają im aktywnie uczyć się technik zdobywanego w trakcie kursów zawodu. 

Praktyki stanowią dla uczestników kursów okazję do wypróbowania swych umiejętności w 

bezpośrednim kontakcie z prawdziwymi klientami, a pracodawcom dają możliwość poznania 

ewentualnych przyszłych pracowników. Wiele przedsiębiorstw zatrudnia uczestników 

organizowanych przez nie szkoleń zawodowych. Stowarzyszenie stale współpracuje z Bratnim 

Bankiem (Banca Prossima). 

Zebrane w niniejszym opracowaniu podmioty ekonomii społecznej zajmują się szerokim 

wachlarzem usług i projektów z różnych branż. Opisane wyżej podmioty gospodarcze pokazują 

jak różnorodne działania są możliwe do podjęcia w ramach ekonomii społecznej oraz 

współpracy z sektorem prywatnym. 

Z analizy dobrych praktyk we Włoszech wynika, że metodą na wsparcie osób wykluczonych 

jest zaangażowanie ich w działania, jakie mogą być realizowane w ramach spółdzielni 

socjalnych. Praca w spółdzielniach ma na celu wspomaganie ich, wdrażanie w codzienność i w 

rynek pracy. Instytucje zrzeszone w stowarzyszeniu mogą zatrudniać też osoby z problemami, 

np. alkoholowymi, po to, aby tworzyć i realizować specjalistyczne projekty pomocy takim 

osobom. Pracownicy spółdzielni mogą być zatrudniani w punktach gastronomicznych, przy 

obsłudze hoteli, mogą świadczyć prace porządkowe w ogrodach czy nawet prowadzić 

działalność gospodarczą. Każda działalność może funkcjonować w ramach stowarzyszenia 

socjalnego. Wsparcie osób zależnych w ramach stowarzyszenia odbywa się poprzez 

rozpoznawanie ich problemów, organizowanie im zajęć terapeutycznych czy nawet samej 

pracy. 
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W ten sposób osiąga się efekt wprowadzenia na rynek pracy osób zależnych i umożliwia się im 

funkcjonowanie jako jednostkom niezależnym. Izolowanie, zamykanie osób uzależnionych, z 

problemami mentalnymi, nie powinno mieć miejsca. Osoby takie należy w odpowiedni sposób 

włączać w rynek pracy, otwierać na świat. Rozwiązania tego typu, pośród wielu innych 

czynników, mogą przyczyniać się do wzrostu ekonomicznego i zagospodarowania pracy, nawet 

ludzi chorych, w sposób efektywny zarówno dla nich samych, jak i dla gospodarki. 

W celu skutecznego działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej, zwłaszcza 

zatrudnienia, należy dobrze wyselekcjonować grupę docelową. Na przykładzie Włoskich 

spółdzielni socjalnych można zauważyć, że każda z nich wyspecjalizowała się we wsparciu 

ściśle scharakteryzowanej grupy osób. Dzięki temu proces wejścia na rynek pracy i formy 

oferowanego wsparcia są bardzo zindywidualizowane, co przyczynia się do wysokiej 

efektywności w tym obszarze. 

We Włoszech przedsiębiorstwa społeczne przejęły znaczącą część zadania państwa w realizacji 

polityki społecznej. Spółdzielnie zakorzenione w mikrospołecznościach (miejskich, wiejskich, 

czy danej prowincji) lepiej znają społeczeństwo, w którym funkcjonują, jego potrzeby i 

oczekiwania. Śmiało można rzec, że przedsiębiorstwa społeczne przejęły rolę agencji 

zatrudnienia, pośrednika pracy czy ośrodków edukacyjnych. Uczą, szkolą, pomagają zdobyć 

praktykę i doświadczenie w danym zawodzie. Wypuszczają na rynek pracy osoby 

usamodzielnione. 

W trakcie opracowywania modelu należy zwrócić szczególną uwagę na ścieżka aktywizacji 

potencjalnego pracownika. Ścieżka ta powinna zmniejszać ryzyko przedsiębiorstwa 

prywatnego związanego z okresem zatrudnienia pracownika. Osoby wykluczone zawodowo 

charakteryzują się częstym powrotem do wykluczenia, po przejściu działań aktywizacyjnych i 

okresie pracy. 
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Umowa między przedsiębiorstwem społecznym a prywatnym powinna uwzględnić to ryzyko. 

Dobrym rozwiązaniem byłaby realizacja wsparcia aktywizacyjnego również po przejściu osoby 

do firmy prywatnej. 

Podstawowymi usługami rynku pracy w Polsce są: pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja 

szkoleń. Warto uzupełnić ten wachlarz usług o usługi społeczne i edukacyjne prowadzone przez 

włoski sektor społeczny: 

 kursy i szkolenia, podczas których główny nacisk kładzie się na praktykę (80% czasu 

poświęcone jest praktycznym zadaniom), 

 działania terapeutyczne (arteterapia, dogoterapia), 

 zajęcia i prace rehabilitacyjne, 

 zajęcia integracyjne, 

 zajęcia rozwijające potencjał, predyspozycje, talenty, 

 zajęcia sportowe, 

 praca z psychologiem, 

 mediacja, 

 działalność kulturalna, 

 animacja zawodowa. 
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4. Model współpracy 

W ramach opracowanego modelu współpracy uwzględniono różne elementy składające się na 

model współpracy w szerszym znaczeniu (sensu largo) oraz model współpracy w ścisłym 

znaczeniu (sensu stricto). 

Model sensu stricto zawiera elementy związane z relacjami pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi oraz biznesem (przedsiębiorstwem społecznym i przedsiębiorstwem 

prywatnym). Model sensu stricto składa się z trzech podstawowych modułów: moduł 1 -  

analiza potrzeb, moduł 2 - szkolenie, moduł 3 - zatrudnienie oraz powiązań pomiędzy nimi. 

Dodatkowo model zawiera procesy:  

 Proces nr 1 – Promocja współpracy. 

 Proces nr 2 - Zarządzanie współpracą na poziomie NGO-biznes. 

 Proces nr 3 – Informacja. 

 Proces nr 4 – Integracja. 

 Proces nr 5 – Finansowanie. 

Każdy proces oraz moduł został opisany w formie rekomendacji, zawiera opis warunków 

niezbędnych do długotrwałego korzystania z modelu.  Opis dostarcza podmiotom wdrażającym 

informacji na temat tego, jakie będą wymagania związane z etapem wdrożenia rozwiązania, 

tzn. czy zastosowanie rozwiązania wymaga dużego nakładu czasu, pracy, środków 

finansowych, skomplikowanych procedur, wysokospecjalistycznych szkoleń dla podmiotów 

wdrażających, itp., czy nowe rozwiązanie jest proste w użyciu, czy nie wymaga wielu 

instruktaży, skomplikowanych instrukcji, nadzoru „mentorów”, itp. Opis odnosi się do 

zidentyfikowania elementów sprzyjających dalszemu stosowaniu produktu po zakończeniu 

realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do wymagań prawnych, organizacyjnych, 

technicznych, kompetencyjno-kadrowych i kosztowych. Do procesów i modułów 

zaproponowano konkretne instrukcje – wzory umów, formularzy i innych narzędzi, które 

można stosować wprost lub po dostosowaniu do konkretnych warunków realizacyjnych.  
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Proces nr 1 – Promocja współpracy  

Ze względu na ograniczony charakter możliwości wdrożenia modelu współpracy sensu stricto, 

zaproponowano promocję współpracy jako konieczny element budowy trwałej współpracy 

przedsiębiorstw społecznych z przedsiębiorstwami prywatnymi w zakresie ułatwienia dostępu 

do zatrudnienia osobom z grup defaworyzowanych na terenie województwa podlaskiego. 

Przykłady włoskie wskazują, że budowa zaufanego środowiska współpracy NGO-biznes w 

obszarze zatrudnienia  wymaga czasu, publicznych środków wsparcia, zaangażowania 

instytucji publicznych oraz związków (konsorcjów) przedsiębiorstw prywatnych oraz 

przedsiębiorstw społecznych. W związku z tym, model sensu largo zawiera w sobie wieloletni 

proces promocji takiej współpracy, który powinien angażować na poziomie regionu takie 

instytucje jak: Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, jednostki samorządu 

terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, związki organizacji 

pozarządowych, związki pracodawców, inne instytucje wspierające współpracę. Promocja 

współpracy powinna polegać na wprowadzaniu współpracy NGO-biznes w obszarze 

zatrudnienia do strategii rozwoju regionu, samorządów, na przeznaczaniu środków na taką 

współpracę, organizacji spotkań, szkoleń w tym zakresie, na wdrażania promocyjnych 

projektów współpracy i konkretnych wdrożeń.  

Promocja współpracy nie stanowi elementu modelu sensu stricto, ponieważ leży poza 

możliwościami działania pojedynczej organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwa 

prywatnego. Promocja współpracy została wskazana w tym modelu, w celu podkreślenia jej 

istotnej roli we wdrożeniu modelu sensu stricto do powszechnego wykorzystania. 

MODUŁ 1. ANALIZA POTRZEB 

W modelu sensu stricto podstawową rolę inicjującą współpracę odgrywa organizacja 

pozarządowa, ponieważ ma ona poza zapewnieniem korzyści dla siebie jako organizacji oraz 

dla partnera biznesowego, cel związany z zapewnieniem osobom poszukującym pracy, osobom 

będącym przedstawicielami grup defaworyzowanych, zatrudnienia oraz integracji ze 

społeczeństwem. 

Współpraca rozpoczyna się analizą potrzeb potencjalnego pracownika oraz analizą potrzeb 

przedsiębiorstwa. Koordynator tego modułu – organizacja pozarządowa czerpie wiedzę o 

potencjalnych osobach poszukujących pracy i integracji społeczno-zawodowej z własnej 

działalności oraz od innych instytucji działających na rynku usług społecznych: PUP, WUP, 

NGO, JST, GOPSy, związki NGO, inne organizacje. Organizacja pozarządowa dokonuje na 

podstawie wstępnych danych oraz wywiadu z osobą zainteresowaną analizy jej potrzeb 
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społecznych i zawodowych. W proces analizy mogą być zaangażowani specjaliści lub 

dodatkowe instytucje w zależności od potrzeb i problemów zainteresowanych współpracą osób. 

Decyzję jacy specjaliści powinni być zaangażowani w proces analizy potrzeb, podejmuje 

organizacja pozarządowa bazując na swoim doświadczeniu sektorowym. W modelu, ze 

względu na bardzo dużą liczbę potrzeb społeczno-zawodowych osób z grup 

defaworyzowanych nie określono rodzajów aktywności NGO, grup defaworyzowanych,  ani 

branż firm z którymi planowana jest współpraca.  

Koordynator – organizacja pozarządowa zbiera także informacje dotyczące wstępnego 

zapotrzebowania na pracę od przedsiębiorców, związków pracodawców, samorządów lub 

innych instytucji. Koordynator posiada zatem wiedzę o potrzebach przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorców oraz o potrzebach potencjalnych pracowników. 

W ramach analizy potrzeb organizacja pozarządowa powinna wyznaczyć osobie objętej opieką 

mentora społecznego, który będzie współpracował z tą osobą na każdym etapie integracji 

społeczno-zawodowej, od podjęcia decyzji o poszukiwaniu zatrudnienia, aż po zatrudnienie na 

stałe i sukces społeczno-zawodowy tej osoby. 

Moduł „analiza potrzeb” kończy się decyzją o rozpoczęciu szkolenia – przejściu do modułu 

„szkolenie” lub wykorzystaniem uzyskanych w toku analizy potrzeb informacji do 

poszukiwania przez organizację pozarządową innych firm zainteresowanych zatrudnieniem, 

innych osób zainteresowanych określoną pracą w przedsiębiorstwach, innych form wsparcia 

dla osób objętych opieką, w tym poszukiwania innych organizacji pozarządowych, które mogą 

takiej osobie pomóc. 

MODUŁ 2. SZKOLENIE 

Jeśli analiza potrzeb pracownika, w tym analiza potrzeb integracji społeczno-zawodowej oraz 

analiza potrzeb przedsiębiorcy dają szanse na współpracę, podejmuje się decyzję o szkoleniu 

osoby objętej opieką. Na tym etapie, poza mentorem społecznym (ze strony organizacji 

pozarządowej) powinno się wyznaczyć mentora zawodowego (ze strony przedsiębiorstwa 

prywatnego). Rolą mentora społecznego jest monitorowanie postępów zawodowych, ale także 

integracji społecznej osoby objętej opieką ze strony organizacji pozarządowej. Rolą mentora 

zawodowego jest monitorowanie postępów przyszłego pracownika i ocena jego przydatności 

dla firmy. Mentor społeczny może korzystać z pomocy innych specjalistów lub instytucji, w 

zależności od potrzeb i problemów osoby objętej opieką.  

Zaproponowano dwie ścieżki szkolenia: 
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1. Pierwszą, w ramach której ciężar procesu szkolenia spoczywa głównie na organizacji 

pozarządowej. Możliwe są tutaj takie formy jak: typowe szkolenie, staż lub zatrudnienie 

w organizacji pozarządowej. 

2. Drugą, w ramach której ciężar procesu szkolenia spoczywa głównie na firmie 

planującej zatrudnienie osoby w przyszłości. Możliwe są tutaj takie formy jak: typowe 

szkolenie, staż. 

Organizacja pozarządowa we wcześniejszym etapie modelu wyszukuje poszukiwaną osobę i 

wspólnie podejmowana jest decyzja o wyborze ścieżki szkoleń. Jest to uzależnione od 

aktualnych możliwości finansowych (np. NGO realizuje stosowny projekt, są konkursy na tego 

typu wsparcie dla NGO lub firm, NGO lub firma posiada własne środki bieżące na takie 

działania, inne),  technicznych i organizacyjnych (pilność potrzeb, możliwości lokalowe, 

kadrowe, inne) zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacji pozarządowej.  

Nie określono szczegółowych form szkoleń, ich liczby, czasu ich trwania, ani preferowanych 

branż. Decyzja, która ścieżka jest najkorzystniejsza, jaki sposób szkolenia i formy oraz ich ilość 

wybrać, powinna zostać podjęta przez organizację pozarządową i przedsiębiorstwo prywatne 

uwzględniając potrzeby i możliwości osoby objętej opieką, aktualne możliwości sfinansowania 

współpracy oraz oczekiwania przyszłego pracodawcy. 

Po każdej z form szkolenia, niezależnie od wybranej ścieżki szkolenia, powinno się dokonywać 

oceny postępów zawodowych i społecznych (integracyjnych) osoby objętej opieką. Po każdej 

z form szkolenia podejmowana jest decyzja o dalszym szkoleniu, zmianie jego formy, 

zatrudnieniu (przejściu do modułu 3) lub rezygnacji za szkolenia i powrotu do modułu 

pierwszego. W przypadku powrotu do modułu pierwszego, zgromadzona dotychczas wiedza o 

potrzebach zawodowych, społecznych i integracyjnych osoby objętej opieką powinna pomóc 

w lepszym poszukiwaniu pracodawcy, form szkoleń i sposobów integracji społecznej. 
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MODUŁ 3. ZATRUDNIENIE 

Po przygotowaniu pracownika następuje ostatni etap – zatrudnienie, które jest możliwe wg co 

najmniej 3 wariantów: umowy zlecenia, umowy na czas określony lub umowy na czas 

nieokreślony. 

Na każdym etapie szkolenia lub zatrudnienia, w każdym momencie możliwe jest przerwanie 

szkolenia/ zatrudnienia i przekazanie kandydata do pracy, pod okiem mentora, z powrotem do 

etapów modułu pierwszego, w ramach opisanych procesów: przepływu informacji, integracji i 

zarządzania współpracą. Ryzyko niepowodzenia powrotu na rynek pracy przez osoby z grup 

defaworyzowanych jest cały czas duże. Rolą mentora, przy współpracy z organizacją 

pozarządową jest stałe utrzymywanie kontaktu z taką osobą, niezależnie czy określona osoba 

jest na etapie analizy potrzeb, szkolenia czy już zatrudnienia w przedsiębiorstwie prywatnym.  

Proces nr 2 - Zarządzanie współpracą na poziomie NGO-biznes  

Na tym etapie uwidacznia się także aspekt modelu sensu largo dotyczący procesu zarządzania 

współpracą. Duże organizacje pozarządowe są w stanie samodzielnie gromadzić i przetwarzać 

informacje o zgłaszających potrzeby firmach, osobach poszukujących pracy, osobach objętych 

opieką. Jednak wiele małych organizacji pozarządowych nie będzie w stanie przetwarzać takich 

informacji. W związku z tym dla podniesienia szansy wdrożenia modelu sensu stricto 

proponuje się w modelu sensu largo funkcjonowanie koordynatora regionalnego współpracy 

NGO-biznes w obszarze zatrudnienia. Powinna to być duża organizacja pozarządowa lub 

związek (konsorcjum) kilku organizacji. Jej zadaniem byłoby przejęcie roli koordynatora, który 

prowadziłby zarządzanie współpracą w obszarze zatrudnienia. Dzięki temu byłaby gromadzona 

wiedzą dotycząca zapotrzebowania na pracę przez firmy, możliwe byłoby profilowanie 

branżowe potrzeb, a także możliwe byłoby uczenie się współpracy w regionie w tym właśnie 

obszarze zatrudnienia na linii NGO-biznes. 
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Proces nr 3 – Przepływ informacji 

W całym modelu współpracy jest to kluczowy proces. Niezależnie od tego, czy koordynatorem 

współpracy jest mała organizacja pozarządowa, czy też duże konsorcjum organizacji 

pozarządowych przepływ informacji decyduje o sukcesie współpracy. Organizacja 

pozarządowa zbiera i analizuje dane dotyczące potrzeb przedsiębiorcy oraz potencjalnego 

pracownika. Mentor społeczny zbiera i analizuje dane o potencjalnym pracowniku także na 

etapie szkolenia oraz zatrudnienia. Dokonuje, wraz z przedsiębiorcą oceny postępów powrotu 

na rynek pracy, jakości pracy osoby powracającej na rynek, zaangażowania w rozwój 

zawodowy, społeczny oraz osobisty. Mentor wraz z osobą zainteresowaną, przy udziale 

przedsiębiorcy, podejmują na każdym etapie decyzję: o zmianie zatrudnienia, powrocie do 

szkolenia, powrocie do analizy potrzeb, poszukiwaniu innego pracodawcy, zmianie form 

integracji.   

Proces nr  4 – Integracja 

Celem współpracy jest m.in. powrót osób z grup defaworyzowanych na rynek pracy oraz 

pozyskanie kompetentnych pracowników przez firmy w regionie. Podstawowym celem działań 

jest jednak integracja społeczna  i zawodowa osób z grup defaworyzowanych. W tym celu 

każda osoba objęta pomocą w ramach takiej współpracy powinna mieć przydzielonego mentora 

społecznego, który będzie współpracował z tą osobą na każdym etapie integracji społeczno-

zawodowej, od podjęcia decyzji o poszukiwaniu zatrudnienia, aż po zatrudnienie na stałe. 

Opieka mentora nie ogranicza się jednak tylko do spraw zawodowych. Rolą mentora 

(organizacji pozarządowej – koordynatora) jest koordynacja procesu integracji osób z grup 

defaworyzowanych: wciąganie osoby objętej opieką w prace społeczne, w pomoc innym w 

podobnej sytuacji, dbałość o uczestnictwo takiej osoby w innych szkoleniach, warsztatach i 

spotkaniach uspołeczniających, motywacyjnych i innych. Pozwoli to na lepsze poznanie tej 

osoby, rozumienie jej potrzeb, dopasowanie do potrzeb przedsiębiorcy. W rezultacie zapewnia 

to wyższą efektywność całego procesu współpracy. Dodatkowo może zapewnić także ciągłość 

działań modelu i ułatwić jego wdrażanie w przyszłości. Osoby z grup defaworyzowanych, które 

same doświadczyły pozytywnych zmian w życiu, przy pomocy organizacji pozarządowej, w 

przyszłości mogą być świetnymi mentorami, propagatorami lub współpracownikami w ramach 

takiego modelu.   

Proces nr 5 – Finansowanie 

Wdrożenie modelu współpracy jest możliwe tylko wówczas gdy będą zapewnione środki na 

jego realizację. Oczywistym jest, iż taki model współpracy jest pożądany społecznie: pozwoli 
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wielu osobom z grup defaworyzowanych powrócić na rynek pracy. Współpraca będzie zatem 

finansowana z wielu programów rządowych, samorządowych, dotacji unijnych i innych źródeł 

publicznych. Jednakże uzależnienie współpracy od źródeł publicznych niesie niepożądane 

skutki: rosnące oczekiwania przedsiębiorców do uzyskiwania pracowników „prawie” 

bezpłatnie, rosnące oczekiwanie organizacji pozarządowych pozyskania środków publicznych, 

rosnące oczekiwania osób z grup defaworyzowanych do uzyskania bezładnego wsparcia. 

Problemem może być także pojawiająca się mentalność „konkursowa” organizacji 

pozarządowych. Charakteryzuje się to zwiększoną aktywnością społeczną w okresie różnych 

konkursów na projekty i programy oraz znikomą aktywności a w okresach przejściowych, w 

których problemy społeczne przecież nie maleją. W związku z tym, finansowanie współpracy 

powinno odbywać się częściowo ze środków publicznych, a częściowo ze środków prywatnych 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. W modelu sensu largo, podstawy 

współpracy, zwłaszcza w początkowej fazie wdrażania modelu powinny być finansowane ze 

środków publicznych. Jedna duża organizacja pozarządowa lub kilka dużych organizacji, we 

współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami przedsiębiorców powinna, w ramach 

wspólnego projektu zainicjować wdrażanie modelu sensu largo. Wówczas mniejsze 

organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje będą mogły dołączyć do takiej współpracy 

tworząc luźną sieć współpracy lub sformalizowane konsorcjum. Taki sposób wdrażania modelu 

w przyszłości umożliwi efektywne korzystanie zarówno ze środków publicznych  (duże, 

wspólne projekty), jak również prywatnych (rozwój sponsoringu, stałych wpłat na rzecz 

konsorcjum przez firmy zaangażowane w sieci współpracy). 

W modelu sensu stricto, postuluje się finansowanie współpracy przy udziale prywatnych 

środków przedsiębiorców. Aktualna sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim i 

szerzej w Polsce, stwarza możliwości finansowania współpracy w dużej mierze ze środków 

prywatnych. Przedsiębiorcy poszukują pracowników, brakuje ich na rynku pracy. Dobrze 

przygotowany kandydat do pracy stanowi w aktualnej sytuacji niemałą wartość dla 

pracodawcy. W związku z tym, zaproponowano w modelu, różne formy odpłatności za 

pośrednictwo w poszukiwaniu odpowiedniego pracownika oraz za jego przeszkolenie. 

Organizacja pozarządowa może działać wg kilku scenariuszy: 

1) analiza potrzeb przedsiębiorcy i pracownika, dalszy rozwój zawodowy pracownika i jego 

przeszkolenie pozostaje po stronie pracodawcy, 

2) analiza potrzeb przedsiębiorcy i pracownika, przeszkolenie pracownika przez organizację 

pozarządową, 
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3) analiza potrzeb przedsiębiorcy i pracownika, przeszkolenie pracownika przez pracodawcę 

we współpracy z organizacją pozarządową. 

W pierwszym scenariuszu, jeśli dojdzie do zatrudnienia pracownika postuluje się transfer 

środków dla organizacji pozarządowej na poziomie dwukrotności wynagrodzenia pracownika. 

W drugim i trzecim scenariuszu, koszty przygotowania pracownika po stronie organizacji 

pozarządowej muszą być każdorazowo wycenione indywidualnie. Dotyczy to zarówno pełnego 

przygotowania pracownika na określone stanowisko, jak również samego mentoringu w 

scenariuszu trzecim. 

W scenariuszu drugim, poza szkoleniem i stażem proponuje się zatrudnienie pracownika w 

organizacji pozarządowej, na stanowisko identyczne lub zbliżone do tego, na którym będzie 

pracował w przyszłości u pracodawcy (przedsiębiorcy). Przez okres od 1 do 6 miesięcy, w 

zależności od złożoności wykonywanej pracy, pracownik będzie wykonywał czynności (usługi 

lub produkty) identyczne z tymi, które będzie realizował w przyszłości w ramach zatrudnienia 

w przedsiębiorstwie prywatnym. Taka opcja wymaga mentoringu ze strony pracodawcy, 

kontroli jakości wykonywanej pracy. Związana jest także z możliwością podzlecania prac przez 

przyszłego pracodawcę organizacji pozarządowej. Prace te w organizacji pozarządowej będzie 

wykonywała osoba szkolona, przyszły pracownik firmy zlecającej prace. Takie rozwiązanie 

umożliwia organizacji pozarządowej uzyskiwanie dochodów, firmie daje gwarancję dobrego 

przygotowania pracownika do pracy po relatywnie niskich kosztach. Jeśli po takim szkoleniu 

pracownik zostanie zatrudniony w firmie prywatnej, transfer pracownika też powinien być 

stosownie wyceniony. Konkretne kwoty powinny być ustalone indywidualnie, są bowiem 

uzależnione od wielkości marży firmy prywatnej, stawek możliwych do zaproponowania 

podwykonawcom, kosztów utworzenia stanowiska pracy w organizacji pozarządowej, kosztów 

mentoringu, i innych czynników.  
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7. Załączniki 

7.1. Narzędzia wykorzystywane w badaniach 

 

7.1.1. Kwestionariusz ankiety CATI - przedsiębiorstwa prywatne 

 

 

ANKIETA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH 

 

 

Informacje dla Badającego: 

Badanie skierowane jest do losowo wytypowanych przedsiębiorstw prywatnych, bez względu 
na to czy są one, czy nie bezpośrednimi odbiorcami usług realizowanych przez 
przedsiębiorstwa społeczne. Badanie, ma na celu przeanalizowanie poziomu współpracy 
przedsiębiorstw prywatnych i społecznych. 

 

Wprowadzenie do badania: 

Dzień dobry, nazywam się …. . Reprezentuję (nazwa wykonawcy – organizacji 
przeprowadzającej badanie). Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na 
pytania badania, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat współpracy Państwa 
przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwami sektora społecznego. 

Kwestionariusz został przygotowany przez  Fundację Biznes i Prawo, która prowadzi badania 
w zakresie nowego modelu współpracy sektora prywatnego i społecznego. 

Badanie jest anonimowe, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Wyniki mają pomóc ocenić czy jest 
możliwe, i na jakich zasadach nawiązanie współpracy sektora prywatnego i społecznego. 

 

1. Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo współpracowało dotychczas z przedsiębiorstwami 
społecznymi?  

 Tak (przejść do pytania 3) 
 Nie  
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2. Z jakich powodów Pana/Pani przedsiębiorstwo nie współpracowało dotychczas z 
przedsiębiorstwami społecznymi? (przejść do pytania 11) 

 Oferta jest niedopasowana do moich potrzeb 
 Ze względów finansowych – nie są konkurencyjni cenowo 
 Z powodu braku takich firm w naszym otoczeniu 
 Są to bariery natury administracyjno-prawnej 
 Brak wiedzy na temat ekonomii społecznej 
 Ograniczony zakres działania PES 
 Firmy te nie są w stanie sprostać naszym wymaganiom jakościowym 
 Firmy te nie są w stanie sprostać terminom realizacji zleceń 
 Z innych powodów, jakich? 

…………………………………………………………………………………….. 
3. Jakiego rodzaju usługi/ towary głównie zamawiacie Państwo w przedsiębiorstwach 

społecznych?  (np.: sztuka/ rzemiosło, catering, ochrona środowiska/ recykling, 
rolnictwo/ hodowla, edukacja/szkolenia, usługi kulturalne, turystyczne, opiekuńcze, 
poligraficzne, remontowo-budowlane, sprzątania, inne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak często Pana/i Firma korzystała z usług przedsiębiorstw społecznych? 
 Zlecamy stałe lub cykliczne usługi kilku przedsiębiorstwom społecznym 
 Zlecamy stałe lub cykliczne usługi jednemu przedsiębiorstwu społecznemu 
 Realizujemy usługi incydentalnie (2-3 razy w roku) 

5. Jak długo Pana/i Firma współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi? 
 1 rok i krócej 
 Powyżej 1 roku, do 3 lat 
 4 lata i dłużej 

6. Jakie inne formy współpracy poza wykonywaniem usług realizowaliście Państwo z  
przedsiębiorstwami społecznymi? 

 Poszukiwanie pracowników na nasze potrzeby 
 Przygotowanie kompetencyjne pracowników na nasze potrzeby 
 Prowadzenie szkoleń/ doradztwa dla firm społecznych przez naszych 

pracowników  
 Realizacja wspólnego projektu 
 Inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Proszę określić rodzaj i skalę Państwa potrzeb pod względem możliwości współpracy 
z firmami społecznymi? (4 – bardzo potrzebne, mamy pewne braki pod tym 
względem, 3 – raczej potrzebne (przyda się), 2 – raczej niepotrzebne (dajemy radę), 
1 – na pewno nie potrzebne). 

Czynnik 4 3 2 1 

Wiedza z zakresu ekonomii społecznej      

Większa wyrozumiałość naszych 
pracowników ze względu na status 
przedsiębiorstw społecznych 

    

Łatwość w komunikacji     

Możliwości wykorzystania tej współpracy 
do celów marketingowych 

    

 
8. Proszę ocenić Państwa zadowolenie ze współpracy z firmami społecznymi pod 

względem kilku czynników (5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – średnio, 2 – źle, 1 – 
bardzo źle). 

Czynnik 5 4 3 2 1 

Wysokość cen za usługi      

Jakość usług/ towarów      

Terminowość realizacji zleceń      

Kompetencje komunikacyjne firm 
społecznych  

     

Lojalność partnerów społecznych      

Łatwość w komunikacji      

Ogólna organizacja współpracy       
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9. Czy zrealizowana usługa spełnia Pana/i oczekiwania, potrzeby? 
 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Raczej nie, dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Trudno powiedzieć 
10. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi? 
 zaspokojenie konkretnej potrzeby wynikającej z funkcjonowania 

przedsiębiorstwa (zakup potrzebnych usług) 
 korzyści wizerunkowe: budowa wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej 
 zdobywanie nowych doświadczeń biznesowych 
 kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności u pracowników 
 obniżenie kosztów: pozyskiwanie produktów i usług często po niższej cenie niż 

w przedsiębiorstwach komercyjnych 
 możliwość pozyskiwania dotacji na partnerstwa biznesowe 
 podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem społecznym 

11. Czy w związku z obecną formą zatrudniania nowego personelu, przygotowywania go 
do pracy ponosicie Państwo jakieś dodatkowe koszty, aby mieć w pełni 
wykwalikowanego pracownika, gotowego do wykonywania samodzielnie i 
profesjonalnie obowiązków na danym stanowisku pracy? 

 Tak, ponoszone koszty wzrastają 
 Nie, ponoszone koszty nie zmieniły się 
 Koszty zmalały 

12. Czy ma dla Pana/i znaczenie fakt, czy pracownik jest przygotowywany do 
wykonywania zawodu w firmie zewnętrznej (szkolenie, staż pracy), czy przez 
Państwa zespół? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 
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13. Czy uważa Pan(i), że zlecenie usługi przygotowania pracownik do wykonywanej 
pracy przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, z odpowiednimi kwalifikacjami jest 
w stanie zaspokoić potrzeby Państwa Firmy?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

14. Czy, gdyby była taka możliwość bylibyście Państwo zainteresowani zatrudnieniem 
osób przeszkolonych oraz z konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem w 
wyznaczonym przez Państwa kierunku i gotowych do podjęcia pracy na danym 
stanowisku? 

 Tak  
 Nie  

15. Czy uważa Pan/i, że zmiana sposobu świadczenia usługi poprzez zlecenie jej 
prowadzenia organizacji zewnętrznej spowoduje wzrostu ilości świadczonych usług? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

16. Jakich zmian oczekiwał/a/by Pan/i w momencie zlecenia Firmie zewnętrznej 
przygotowania pracownika do pracy? 

 Wysokich kwalifikacji pracownika 
 Bardziej kompetentnej obsługi  
 Krótszego czasu realizacji usługi/zlecenia 
 Innych zmian, jakich? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. Czy uważa Pan/i, że zlecenie czynności związanych z przygotowaniem pracownika do 
pracy na danym stanowisku wpłynie na koszty, ponoszone przez Państwa Firmę? 

 Tak, jakie:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie  
 Nie mam zdania 
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18. Na jakie stanowiska pracy istnieje w Waszej firmie zapotrzebowanie? 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Jaki minimalny staż pracy w Pana/Pani opinii powinna mieć osoba świadcząca sługi 
w zakresie w/w? 

 Osoba z minimum 3-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 6-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 9-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 12-miesięcznym stażem 

 
20. Czy zakładacie Państwo możliwość zatrudnienia osoby bez kierunkowego 

wykształcenia, ale przeszkoloną i z odpowiednim doświadczeniem na danym 
stanowisku pracy? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

 

21. Czy „przekazanie” Firmie zewnętrznej obowiązków związanych z  przygotowaniem 
pracownika do pracy może wpłynąć pozytywnie na realizację usług z oferty 
Pana/Pani Firmy? 

 Trudno powiedzieć 
 Tak 
 Nie 

 
22. Czy Pana/Pani Firma ma opracowany plan rozwoju przedsiębiorstwa, jego kierunek 

działalności w dłuższej perspektywie czasu? Jaki to kierunek? 
 Tak, w formie opracowanego formalnie dokumentu 
 Tak, w niesformalizowanej formie pewnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa  
 Nie 

  



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

54 
 

 

23. Charakterystyka podmiotu 

Liczba zatrudnionych (około): ……………….. 

Główna branża/ PKD: ……………………………. 

 

Rodzaj podmiotu 

 

Siedziba podmiotu 

 Indywidualna działalność 
gospodarcza 

 Miejscowości poniżej 5 
tys. mieszkańców 

 Spółka osobowa  Od 5 do 20 tys. 
mieszkańców 

 Spółka kapitałowa  Od 20 do 50 tys. 
mieszkańców 

 Spółka cywilna   Powyżej 50 tys.  
mieszkańców 

 Fundacja/ stowarzyszenie  

 Przedsiębiorstwo państwowe/ 
spółka gminna 

 

 Inne, jakie …  
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7.1.2. Kwestionariusz ankiety CATI - przedsiębiorstwa społeczne 

 

ANKIETA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 

 

Informacje dla Badającego: 

Badanie skierowane jest do losowo wytypowanych przedsiębiorstw społecznych, bez względu 
na to czy są one, czy nie bezpośrednimi odbiorcami/wykonawcami usług realizowanych przez 
przedsiębiorstwa prywatne. Badanie, ma na celu przeanalizowanie poziomu współpracy 
przedsiębiorstw prywatnych i społecznych.  

Wprowadzenie do badania: 

Dzień dobry, nazywam się …. . Reprezentuję …. (nazwa wykonawcy – organizacji 
przeprowadzającej badanie). Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na 
pytania badania, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat współpracy Państwa 
przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwami sektora prywatnego. 

Kwestionariusz został przygotowany przez  Fundację Biznes i Prawo, która prowadzi badania 
w zakresie nowego modelu współpracy sektora prywatnego i społecznego. 

Badanie jest anonimowe, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Wyniki mają pomóc ocenić czy jest 
możliwe, i na jakich zasadach nawiązanie współpracy sektora prywatnego i społecznego.  

1. Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo współpracowało dotychczas z przedsiębiorstwami 
prywatnymi?  

 Tak (przejść do pytania 3) 
 Nie  

 
2. Z jakich powodów Pana/Pani przedsiębiorstwo nie współpracowało dotychczas z 

przedsiębiorstwami prywatnymi? (przejść do pytania 11) 
 Nasza oferta jest niedopasowana do potrzeb firm prywatnych 
 Ze względów finansowych – nie jesteśmy konkurencyjni cenowo 

 Nie jesteśmy w stanie sprostać jakościowym wymaganiom firm prywatnych 
 Nie posiadamy wystarczających kompetencji w zakresie promocji i sprzedaży 
 Nie jesteśmy w stanie sprostać terminom realizacji zleceń dla firm 
 Są to bariery natury administracyjno-prawnej 
 Mała wiedza firm na temat ekonomii społecznej 
 Utrzymujemy się głównie z innych źródeł 
 Z innych powodów, jakich? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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3. Z jaką częstotliwością współpracowaliście dotychczas z przedsiębiorstwami 
prywatnymi?  

 Realizujemy stałe lub cykliczne usługi dla wielu firm prywatnych 
 Realizujemy stałe lub cykliczne usługi dla nie więcej niż kilku stałych klientów 
 Realizujemy usługi incydentalnie (2-3 razy w roku) 

 
4. Jak długo Pana/i Przedsiębiorstwo współpracuje z przedsiębiorstwami prywatnym? 

 1 rok i krócej 
 Powyżej 1 roku, do 3 lat 
 4 lata i dłużej 

 
5. Jakiego rodzaju usługi/ towary głównie dostarczacie Państwo firmom prywatnym? 

(np.: sztuka/ rzemiosło, catering, ochrona środowiska/ recykling, rolnictwo/ hodowla, 
edukacja/szkolenia, usługi kulturalne, turystyczne, opiekuńcze, poligraficzne, 
remontowo-budowlane, sprzątania, inne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. Jaka szacunkowa część Państwa przychodów dotyczy współpracy z 
przedsiębiorstwami prywatnymi?  

 Do ok. 5% 
 Od 5 do 20% 
 Od 20 do 40% 
 Powyżej 40% 

 
7. Jakie inne formy współpracy poza wykonywaniem usług realizowaliście Państwo z  

przedsiębiorstwami prywatnymi? 
 Poszukiwanie pracowników dla firm prywatnych 
 Przygotowanie kompetencyjne pracowników dla firm 
 Prowadzenie szkoleń/ doradztwa przez firmy prywatne dla naszych 

pracowników/współpracowników  
 Realizacja wspólnego projektu 
 Inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Proszę określić rodzaj i skalę Państwa potrzeb pod względem możliwości współpracy 

z firmami prywatnymi? (4 – bardzo potrzebne, mamy pewne braki pod tym 
względem, 3 – raczej potrzebne (przyda się), 2 – raczej niepotrzebne (dajemy radę), 
1 – na pewno nie potrzebne). 

Czynnik 4 3 2 1 

Podnoszenie jakości usług     

Terminowość realizacji zleceń     

Kompetencje w zakresie promocji i 
sprzedaży 

    

Kompetencje w zakresie 
administracyjno-prawnym 

    

 
9. Proszę ocenić Państwa zadowolenie ze współpracy z firmami prywatnymi pod 

względem kilku czynników (5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – średnio, 2 – źle, 1 – 
bardzo źle). 

 

Czynnik 5 4 3 2 1 

Wysokość cen za usługi      

Lojalność partnerów prywatnych      

Wiedza firm prywatnych z zakresu 
ekonomii społecznej  

     

Elastyczność firm prywatnych ze 
względu na status przedsiębiorstw 
społecznych 

     

Łatwość w komunikacji      

Ogólna organizacja współpracy       

 
10. Czy dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwem prywatnym spełnia Pana/i 

oczekiwania, potrzeby? 
 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie, dlaczego? 
 Raczej nie, dlaczego? 
 Trudno powiedzieć 
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11. Czy gdyby powstała nowa inicjatywa polegająca na przygotowaniu osoby o niskich 
kwalifikacjach/wykluczonej z rynku pracy do podjęcia zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie prywatnym, czy podjęlibyście się Państwo przygotowania takiej 
osoby, aby była w pełni wykwalikowanym pracownikiem, gotowym do 
wykonywania samodzielnie i profesjonalnie obowiązków na wybranym stanowisku 
pracy? 

 Tak 
 Nie 

12. Czy jesteście Państwo w posiadaniu kadry, która podjęłaby się zorganizowania 
szkolenia oraz stażu dla takiej osoby? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

13. Czy zakres tematyczny/branżowy szkoleń/staży, które możecie Państwo 
zorganizować jest ograniczony? 

 Tak, do …………………………………………………………………………………. 
 Nie  

 
14. Czy uważa Pan/i, że zlecenie czynności związanych z przygotowaniem pracownika do 

pracy na danym stanowisku wpłynie na rozwój Państwa Przedsiębiorstwa? 
 Tak 
 Nie  
 Nie mam zdania 

15. Czy realizacja usługi związanej z  przygotowaniem pracownika do pracy na rzecz 
przedsiębiorstwa prywatnego może wpłynąć pozytywnie na wizerunek Pana/Pani 
Przedsiębiorstwa? 

 Trudno powiedzieć 
 Tak 
 Nie 

 

16. Czy Pana/Pani Firma ma opracowany plan rozwoju przedsiębiorstwa, jego kierunek 
działalności w dłuższej perspektywie czasu? 

 Tak, w formie opracowanego formalnie dokumentu 
 Tak, w niesformalizowanej formie pewnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa  
 Nie 
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17. Charakterystyka podmiotu 

Liczba zatrudnionych (około): ……………….. 

Liczba współpracujących (około):  ………………………. 

Główna branża, np.: sztuka/ rzemiosło, restauracje/ catering, ochrona środowiska/ recykling, 
rolnictwo/ hodowla, edukacja, kultura, turystyka, opieka, usługi poligraficzne, remontowo-
budowlane,  

Inna 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Rodzaj podmiotu 

 

Siedziba podmiotu 

 spółdzielnia  Miejscowości poniżej 5 
tys. mieszkańców 

 stowarzyszenie  Od 5 do 20 tys. 
mieszkańców 

 fundacja 
 Od 20 do 50 tys. 

mieszkańców 

 centrum integracji społecznej 
(CIS) 

 Powyżej 50 tys.  
mieszkańców 

 zakład aktywności zawodowej 
(ZAZ) 

 

 klub integracji społecznej  

 Inne, jakie …  
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7.1.3.  Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) - reprezentanci 

przedsiębiorstw prywatnych niewspółpracujących 

 

 

Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych 

 

 

 

Uczestnicy badania: 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych: członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele.  

 

Badanie obejmuje 5 reprezentantów przedsiębiorstw współpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami społecznymi i  5 reprezentantów przedsiębiorstw 

niewspółpracujących.  
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Nr 

pytania 

Obszar 

tematyczny 

Pytanie Komentarz/ uwagi 

1  

 

Ogólne 

wprowadzające  

 

 

 

W jakiej branży działacie?  

Co jest podstawą Waszej 

działalności? 

 

2 Co cenicie sobie najbardziej we 

współpracy z innymi 

podmiotami?  

Można podpowiedzieć: 

przystępna cena, 

lojalność partnerów, 

elastyczność, jakość, 

inne. 

3  

 

 

 

 

Potencjalna 

współpraca z 

przedsiębiorstwami  

społecznymi 

Co myślicie o przedsiębiorstwach 

społecznych w kontekście 

możliwości współpracy z Wami? 

 

Macie jakieś obawy aby 

rozpocząć współpracę?  

 

 

Można podpowiedzieć: 

niska jakość usług/ 

towarów, obawy o 

terminowość 

kontraktów, 

roszczeniowość takich 

podmiotów, trudności w 

komunikacji?  

4 Jakich głównie korzyści 

oczekiwalibyście ze współpracy 

z przedsiębiorstwami 

społecznymi? 

Można podpowiedzieć: 

budowa wizerunku firmy 

społecznie 

odpowiedzialnej, 

kształtowanie postaw 

społecznej 

odpowiedzialności u 

pracowników, obniżenie 

kosztów - pozyskiwanie 

produktów i usług często 

po niższej cenie niż w 

przedsiębiorstwach 

komercyjnych, podjęcie 

współpracy ze stałym, 

lojalnym, wiarygodnym 

partnerem społecznym 
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5  

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

pracownika 

Czy bylibyście w stanie nawiązać 

współpracę z przedsiębiorstwem 

społecznym w zakresie 

przygotowania dla Was 

pracownika (szkolenie, staż) do 

wykonywanej pracy?   

Jakiego rodzaju szkolenia, staże 

na jakich stanowiskach Was 

interesują? 

 

 

6 Jakie ograniczenia widzicie na tle 

takiej  współpracy?  

Co byłoby Wam potrzebne do 

skutecznego działania w tym 

zakresie? 

 

7 Jakie korzyści dla Waszej 

organizacji, mogą wynikać z 

faktu takiej współpracy?   

Można podpowiedzieć: 

niższe koszty 

przygotowania 

pracownika, korzyści 

marketingowe, krótszy 

czas przygotowania 

pracownika. 

8 Czy bylibyście w stanie 

partycypować w kosztach 

przygotowania pracownika dla 

Was przez przedsiębiorstwo 

społeczne?  

Jaki byłby akceptowalny procent 

kosztów w stosunku do 

rynkowego kosztu (gdy sami, na 

własny koszt przeszkolicie 

pracownika)  przygotowania 

pracownika: 20, 50, 80%?  
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7.1.4. Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) - reprezentanci 

przedsiębiorstw prywatnych współpracujących 

 

 

Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych 

 

 

 

 

Uczestnicy badania: 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych: członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele.  

 

Badanie obejmuje 5 reprezentantów przedsiębiorstw współpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami społecznymi i  5 reprezentantów przedsiębiorstw 

niewspółpracujących.  
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Nr 

pytania 

Obszar 

tematyczny 

Pytanie Komentarz/ uwagi 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z 

przedsiębiorstwami  

społecznymi 

W jakiej branży działacie?  

Co jest podstawą Waszej 

działalności? 

 

2 Jakiego rodzaju usługi/ towary 

głównie zamawiacie w 

przedsiębiorstwach społecznych?   

Można podpowiedzieć: 

sztuka/ rzemiosło, 

catering, ochrona 

środowiska/ recykling, 

rolnictwo/ hodowla, 

edukacja/szkolenia, 

usługi kulturalne, 

turystyczne, opiekuńcze, 

poligraficzne, 

remontowo-budowlane, 

sprzątania, inne. 

3 W jaki sposób moglibyście 

zwiększyć ilość zleceń dla 

przedsiębiorstw społecznych?  

Od czego zależy ta ilość? 

 

4 Czy są możliwe trwałe kontrakty 

z przedsiębiorstwami  

społecznymi, tak aby zlecać stałe 

prace (np. w każdym miesiącu)?  

Od czego to zależy?  

Macie takie możliwości?  

Jeśli są stałe zlecenia, 

zapytać jakich usług/ 

towarów dotyczą.  

5 Jakie są największe Wasze 

bariery/ ograniczenia we 

współpracy z przedsiębiorstwami  

społecznymi? 

Można podpowiedzieć: 

brak wiedzy z zakresu 

ekonomii społecznej, 

trudności w 

komunikacji, brak 

wiedzy o możliwości 

wykorzystania tej 

współpracy do celów 

marketingowych. 
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6 Jakie dostrzegacie największe 

trudności ze strony 

przedsiębiorstw społecznych we 

współpracy z Wami?  

Można podpowiedzieć: 

jakość usług, terminy 

realizacji, trudności w 

komunikacji, lojalność 

partnerów społecznych, 

ogólna organizacja 

współpracy. 

7 Co cenicie sobie najbardziej we 

współpracy z przedsiębiorstwami  

społecznymi? 

Można podpowiedzieć: 

przystępna cena, 

lojalność partnerów, 

elastyczność, jakość, 

inne. 

8 Jakich głównie korzyści 

oczekujecie ze współpracy z 

przedsiębiorstwami 

społecznymi? 

Można podpowiedzieć: 

budowa wizerunku firmy 

społecznie 

odpowiedzialnej, 

kształtowanie postaw 

społecznej 

odpowiedzialności u 

pracowników, obniżenie 

kosztów - pozyskiwanie 

produktów i usług często 

po niższej cenie niż w 

przedsiębiorstwach 

komercyjnych, podjęcie 

współpracy ze stałym, 

lojalnym, wiarygodnym 

partnerem społecznym 

9  

 

 

 

 

 

 

Czy bylibyście w stanie nawiązać 

współpracę z przedsiębiorstwem 

społecznym w zakresie 

przygotowania dla Was 

pracownika (szkolenie, staż) do 

wykonywanej pracy?   

Jakiego rodzaju szkolenia, staże 

na jakich stanowiskach Was 

interesują? 
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10 
Przygotowanie 

pracownika 
Jakie ograniczenia widzicie na tle 

takiej  współpracy?  

Co byłoby Wam potrzebne do 

skutecznego działania w tym 

zakresie? 

 

11 Jakie korzyści dla Waszej 

organizacji, mogą wynikać z 

faktu takiej współpracy?   

Można podpowiedzieć: 

niższe koszty 

przygotowania 

pracownika, korzyści 

marketingowe, krótszy 

czas przygotowania 

pracownika. 

12 Czy bylibyście w stanie 

partycypować w kosztach 

przygotowania pracownika dla 

Was przez przedsiębiorstwo 

społeczne?  

Jaki byłby akceptowalny procent 

kosztów w stosunku do 

rynkowego kosztu (gdy sami, na 

własny koszt przeszkolicie 

pracownika)  przygotowania 

pracownika: 20, 50, 80%?  
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7.1.5. Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) - reprezentanci 

przedsiębiorstw społecznych niewspółpracujących 

 

Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw społecznych 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy badania 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw społecznych: członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele.  

 

Badanie obejmuje 5 reprezentantów przedsiębiorstw współpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami prywatnymi i  5 reprezentantów przedsiębiorstw 

niewspółpracujących.  
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Nr 

pytania 

Obszar 

tematyczny  

Pytanie Komentarz/ uwagi 

1  

 

 

 

 

Rodzaj 

realizowanych 

usług/ 

wytwarzanych 

produktów.  

Rynek. 

Czy Wasza organizacja prowadzi 

działalność gospodarczą? Jeśli tak: 

Jakiego rodzaju jest to działalność 

(branża)? 

 

2 Jakie usługi/ produkty oferujecie? Kto jest 

Waszym klientem? 

 

3 W jaki sposób moglibyście zwiększyć 

ilość realizowanych usług/ wytwarzanych 

produktów? Od czego to zależy? 

 

4 Czy posiadacie trwałe kontrakty z 

klientami?  

Jeśli są stałe zlecenia, 

zapytać w jaki sposób 

je zdobyto?  

5 Jakie są największe Wasze bariery/ 

ograniczenia w rozwoju organizacji i 

zwiększaniu sprzedaży? 

Można 

podpowiedzieć: 

jakość usług, terminy 

realizacji, brak 

personelu, brak 

sprzętu, braki w 

zakresie promocji 

własnych usług. 

6  

 

 

Przyczyny 

braku 

współpracy z 

firmami 

prywatnymi. 

Z jakich powodów Wasze  

przedsiębiorstwo nie współpracowało 

dotychczas z przedsiębiorstwami 

prywatnymi? 

Można 

podpowiedzieć: brak 

możliwości 

prawnych, nie ma 

takiej potrzeby, 

jakość usług, terminy 

realizacji, brak 

personelu, brak 

sprzętu, braki w 

zakresie promocji 

własnych usług,  
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7 Jakie dostrzegacie największe potencjalne 

trudności ze strony Firm Prywatnych we 

współpracy z Wami?  

Można 

podpowiedzieć: brak 

zrozumienia, niskie 

oczekiwania cenowe, 

brak wiedzy  

ekonomii społecznej 

ze strony firm. 

8  

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

pracownika 

Czy bylibyście w stanie nawiązać 

współpracę z przedsiębiorstwem 

prywatnym w zakresie przygotowania 

pracownika (szkolenie, staż) do 

wykonywanej pracy?  Jakiego rodzaju 

szkolenia, staże na jakich stanowiskach 

jesteście w stanie zaoferować? 

 

 

9 Jakie ograniczenia widzicie na tle takiej  

współpracy? Co byłoby Wam potrzebne 

do skutecznego działania w tym zakresie? 

Można 

podpowiedzieć: brak 

kadry, potrzebne 

stanowisko pracy, 

dotacja, inne 

rozwiązania. 

10 Jakie korzyści dla Waszej organizacji, 

mogą wynikać z faktu organizacji 

szkoleń/ staży, przygotowania pracownika 

dla firm prywatnych?  

Można 

podpowiedzieć: 

nawiązanie 

kontaktów, poprawa 

wizerunku, większe 

możliwości 

pozyskania dotacji 

publicznych lub 

sponsoringu w 

przyszłości, inne. 
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7.1.6. Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) - reprezentanci 

przedsiębiorstw społecznych współpracujących 

 

Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw społecznych 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy badania 

 

Reprezentanci przedsiębiorstw społecznych: członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele.  

 

Badanie obejmuje 5 reprezentantów przedsiębiorstw współpracujących dotychczas z 

przedsiębiorstwami prywatnymi i  5 reprezentantów przedsiębiorstw 

niewspółpracujących.  
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Nr 

pytania 

Obszar 

tematyczny 

Pytanie Komentarz/ uwagi 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z 

firmami 

prywatnymi. 

Czy Wasza organizacja prowadzi 

działalność gospodarczą? Jeśli tak: 

Jakiego rodzaju jest to działalność 

(branża)? 

 

2 Jakie najczęściej prace wykonujcie 

na rzecz firm prywatnych?  

 

3 W jaki sposób moglibyście 

zwiększyć ilość zleceń dla firm? 

Od czego zależy ta ilość? 

 

4 Czy są możliwe trwałe kontrakty z 

firmami prywatnymi, tak aby 

realizować stałe zlecenia (np. w 

każdym miesiącu)? Od czego to 

zależy? Mieliście takie propozycje?  

Jeśli są stałe zlecenia, 

zapytać w jaki sposób 

je zdobyto?  

5 Czy widzicie szansę na rynku, aby 

przychody ze zleceń dla firm 

prywatnych stanowiły ponad 50% 

Waszych przychodów? Od czego to 

zależy? Chcielibyście takiej 

sytuacji? 

 

6 Jakie są największe Wasze bariery/ 

ograniczenia we współpracy z 

firmami prywatnymi? 

Można 

podpowiedzieć: 

jakość usług, terminy 

realizacji, brak 

personelu, brak 

sprzętu, braki w 

zakresie promocji 

władnych usług. 

7 Jakie dostrzegacie największe 

trudności ze strony Firm 

Prywatnych we współpracy z 

Wami?  

Można 

podpowiedzieć: brak 

zrozumienia, niskie 

oczekiwania cenowe. 
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8 Co cenicie sobie najbardziej we 

współpracy z firmami prywatnymi? 

Można 

podpowiedzieć: 

wysokość cen za 

usługi, lojalność 

partnerów 

prywatnych, 

elastyczność firm 

prywatnych ze 

względu na status 

przedsiębiorstw 

społecznych. 

9  

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

pracownika 

Czy bylibyście Państwo w stanie 

nawiązać współpracę z 

przedsiębiorstwem prywatnym w 

zakresie przygotowania pracownika 

(szkolenie, staż) do wykonywanej 

pracy?  Jakiego rodzaju szkolenia, 

staże na jakich stanowiskach 

jesteście w stanie zaoferować? 

 

 

10 Jakie ograniczenia widzicie na tle 

takiej  współpracy? Co byłoby 

Wam potrzebne do skutecznego 

działania w tym zakresie? 

Można 

podpowiedzieć: brak 

kadry, potrzebne 

stanowisko pracy, 

dotacja, inne 

rozwiązania. 

11 Jakie korzyści dla Waszej 

organizacji, mogą wynikać z faktu 

organizacji szkoleń/ staży, 

przygotowania pracownika dla firm 

prywatnych?  

Można 

podpowiedzieć: 

nawiązanie 

kontaktów, poprawa 

wizerunku, większe 

możliwości 

pozyskania dotacji 

publicznych lub 

sponsoringu w 

przyszłości, inne. 
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7.1.7 Scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) - przedsiębiorstwa 

prywatne 

 

Scenariusz badania fokusowego 

 

dotyczącego współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych 

 

Uczestnicy badania: reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych (współpracujących i 

niewspółpracujących dotychczas z przedsiębiorstwami społecznymi): 

członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele oraz dodatkowo eksperci 

zewnętrzni.  

1. Wprowadzenie – przedstawienie się moderatora, projektu oraz celu całego badania 

Czas: 10 minut 

Czas trwania spotkania ogółem ok. 100 minut  

 

Moderator:  Dzień dobry, Nazywam się ……….. i reprezentuję dział badawczy ……………. 

Zaprosiliśmy dziś Państwa do dyskusji na temat współpracy przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 100 minut. 

Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie.  

Moderator:  W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytań i różnych odpowiedzi. Chciałabym 

Państwu powiedzieć, że wszystkie one, a w zasadzie każde z nich osobno, są 

niezwykle cenne. Są Państwo dzisiaj ekspertami, a opinie którymi się Państwo 

tutaj dzielą posłużą nam do sformułowania wniosków na tematy poruszane w 

tym badaniu. Rejestrowanie naszej rozmowy jest konieczne ze względu na to, że 

nie jestem w stanie notować każdej z Państwa wypowiedzi, a nie chciałabym aby 

coś mi umknęło. Materiał zarejestrowany będzie wykorzystany jedynie do 

sporządzenia końcowego raportu, nie zostanie on użyty w żadnym innym celu, 
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nie będzie rozpowszechniany, ani publikowany. Proszę zatem o wyrażenie zgody 

na dokonanie zapisu dźwięku. Czy zgadzacie się Państwo?” 

Moderator:  Spotkanie jest częścią badania, którego celem jest pogłębienie wiedzy nt. 

obecnego stanu współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych w woj. 

podlaskim. 

W ramach badania przeprowadzono wywiady telefoniczne i IDI z 

przedstawicielami sektora prywatnego i społecznego, w tym prawdopodobnie z 

osobami, które także dziś będą uczestniczyć w naszym spotkaniu.  

Celem naszego spotkania jest wyjaśnienie i doprecyzowanie szeregu zagadnień 

związanych ze współpracą pomiędzy sektorem firm prywatnych i społecznych, w 

szczególności tych wyników dotychczas przeprowadzonych badań, które nie dają 

pełnego obrazu stanu faktycznego lub też są sprzeczne/ kontrowersyjne.  

2. Przedstawienie uczestników spotkania 

Czas: 10 minut 

Proszę Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili (imię i nazwisko, stanowisko, firma, 

branża w której działacie, główne produkty i usługi firmy, główne grupy klientów). 

Informacje, udzielane nam udzielone potrzebne są do tego, aby móc powiązać Państwa 

background z głoszonymi przez Państwa opiniami.  

3. Bariery i trudności rozwoju współpracy 

Czas: 20 minut 

Polski rynek  charakteryzuje się bardzo słabo rozwiniętym kontraktowaniem usług między 

przedsiębiorstwami prywatnymi, a społecznymi. Jakie według Państwa mogą być przyczyny 

hamujące podejmowanie wspólnych działań w tych dwóch sektorach? Czy widzą Państwo 

możliwość poprawy współpracy sektora prywatnego ze społecznym?  

Uwaga: wyniki badań wskazują, że podstawowa przyczyna słabej współpracy to niewiedza na 

temat ekonomii społecznej ze strony firm oraz utrzymywanie się głównie z innych źródeł przez 

przedsiębiorstwa i organizacje społeczne.  

Można podpowiedzieć: brak wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, trudności w komunikacji, 

brak wiedzy o możliwości wykorzystania tej współpracy do celów marketingowych, obawy w 
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zakresie jakości usług, terminy realizacji, trudności w komunikacji, lojalność partnerów 

społecznych, ogólna organizacja współpracy. 

Pytania pomocnicze: 

Czego Wam brakuje, Waszej firmie, aby rozpocząć współpracę lub ją zintensyfikować?  

Czego wg Was brakuje organizacjom społecznym, aby skutecznie z Wami współpracować? 

4. Ocena dotychczasowej współpracy – główne korzyści 

Czas: 20 minut 

Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi, pod 

kątem organizacyjnym (czas poświęcony na realizację zleceń, ilości zaangażowanych osób), 

ceny, lojalności partnerów, elastyczności, jakości, inne. 

Uwaga: wyniki badań wskazują na brak jednego dominującego czynnika. 

Jakie korzyści odniosła/ może odnieść firma z takiej współpracy? 

Można podpowiedzieć: budowa wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, kształtowanie 

postaw społecznej odpowiedzialności u pracowników, obniżenie kosztów - pozyskiwanie 

produktów i usług często po niższej cenie niż w przedsiębiorstwach komercyjnych, podjęcie 

współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem społecznym. 

Czy teza o tym, że biznes oczekuje z takiej współpracy głównie korzyści w postaci niższych 

kosztów usług/ towarów, nawet przy takiej samej jakości jak u partnerów komercyjnych jest 

wg Państwa prawdziwa? Czy to nie oznacza braku wrażliwości społecznej? 

5. Transfer pracownika 

Czas: 35 minut 

1. Jaka jest Państwa opinia o przydatności powstania inicjatywy dotyczącej nawiązania 

współpracy z przedsiębiorstwem społecznym w zakresie przygotowania pracownika do 

wykonywanej pracy przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, z odpowiednimi 

kwalifikacjami? Jakie ograniczenia na tle takiej  współpracy Państwo widzą? 

2. Jakich korzyści oczekujecie z faktu powierzania realizacji usług społecznych w tym obszarze 

przedsiębiorstwu społecznemu? Niższy koszt przygotowania pracownika? Krótszy czas 

przygotowania pracownika? W ogóle, znalezienie pracownika? Większa lojalność 

pracownika?  
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3. Czy zlecenie usługi przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym 

stanowisku pracy przedsiębiorstwu społecznemu może wpłynąć na zmniejszenie kosztów w 

Firmie? Proszę o krótkie wyjaśnienie, dlaczego. 

4. Jaki byłby akceptowalny procent kosztów w stosunku do rynkowego kosztu (gdy sami, na 

własny koszt przeszkolicie pracownika)  przygotowania pracownika: 20, 50, 80%? 

5. Czy dość wysokie oczekiwania Państwa co do redukcji kosztów przygotowania pracownika 

nie są wyrazem braku wrażliwości społecznej?  

6. Podsumowanie 

Czas: 5 minut 

Dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu. 

Raport z wnioskami z naszego spotkania będzie dostępny w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy 

na stronie internetowej projektu.  

Jeśli chcą Państw otrzymać powiadomienie o umieszczeniu raportu na stronie, bądź chcą 

Państwo otrzymać wyniki projektu drogą mailową prosimy o zostawienie adresu e-mail.  
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7.1.8. Scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) - przedsiębiorstwa 

społeczne  

Scenariusz badania fokusowego 

dotyczącego współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych 

Uczestnicy badania: reprezentanci przedsiębiorstw społecznych/ organizacji 

(współpracujących i niewspółpracujących dotychczas z przedsiębiorstwami 

komercyjnymi): członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele oraz 

dodatkowo eksperci zewnętrzni.  

 

1. Wprowadzenie – przedstawienie się moderatora, projektu oraz celu całego 

badania 

Czas: 10 minut 

Czas trwania spotkania ogółem ok. 100 minut  

Moderator:  Dzień dobry, Nazywam się ……….. i reprezentuję dział badawczy ……………. 

Zaprosiliśmy dziś Państwa do dyskusji na temat współpracy przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 100 minut. 

Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie.  

Moderator:  W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytań i różnych odpowiedzi. Chciałabym 

Państwu powiedzieć, że wszystkie one, a w zasadzie każde z nich osobno, są 

niezwykle cenne. Są Państwo dzisiaj ekspertami, a opinie którymi się Państwo 

tutaj dzielą posłużą nam do sformułowania wniosków na tematy poruszane w 

tym badaniu. Rejestrowanie naszej rozmowy jest konieczne ze względu na to, że 

nie jestem w stanie notować każdej z Państwa wypowiedzi, a nie chciałabym aby 

coś mi umknęło. Materiał zarejestrowany będzie wykorzystany jedynie do 

sporządzenia końcowego raportu, nie zostanie on użyty w żadnym innym celu, 

nie będzie rozpowszechniany, ani publikowany. Proszę zatem o wyrażenie zgody 

na dokonanie zapisu dźwięku. Czy zgadzacie się Państwo?” 
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Moderator:  Spotkanie jest częścią badania, którego celem jest pogłębienie wiedzy nt. 

obecnego stanu współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych w woj. 

podlaskim. 

W ramach badania przeprowadzono wywiady telefoniczne i IDI z 

przedstawicielami sektora prywatnego i społecznego, w tym prawdopodobnie z 

osobami, które także dziś będą uczestniczyć w naszym spotkaniu.  

Celem naszego spotkania jest wyjaśnienie i doprecyzowanie szeregu zagadnień 

związanych ze współpracą pomiędzy sektorem firm prywatnych i społecznych, w 

szczególności tych wyników dotychczas przeprowadzonych badań, które nie dają 

pełnego obrazu stanu faktycznego lub też są sprzeczne/ kontrowersyjne.  

2. Przedstawienie uczestników spotkania 

Czas: 10 minut 

Proszę Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili (imię i nazwisko, stanowisko, organizacja, 

sektor/ branża w której działacie, główne produkty i usługi firmy, główne grupy klientów). 

Informacje, udzielane nam potrzebne są do tego, aby móc powiązać Państwa background z 

głoszonymi przez Państwa opiniami.  

3. Bariery i trudności rozwoju współpracy 

Czas: 20 minut 

Polski rynek  charakteryzuje się bardzo słabo rozwiniętym kontraktowaniem usług między 

przedsiębiorstwami prywatnymi, a społecznymi. Jakie według Państwa mogą być przyczyny 

hamujące podejmowanie wspólnych działań w tych dwóch sektorach? Czy widzą Państwo 

możliwość poprawy współpracy sektora prywatnego ze społecznym?  

Uwaga: wyniki badań wskazują, że podstawowa przyczyna słabej współpracy to niewiedza na 

temat ekonomii społecznej ze strony firm oraz utrzymywanie się głównie z innych źródeł przez 

przedsiębiorstwa i organizacje społeczne.  

Można podpowiedzieć: brak wiedzy z zakresu ekonomii społecznej przez firmy, trudności w 

komunikacji, brak wiedzy o możliwości wykorzystania tej współpracy do celów marketingowych 

przez firmy, obawy w zakresie jakości usług, terminy realizacji, brak zrozumienia, niskie 
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oczekiwania cenowe, niska lojalność partnerów prywatnych, ogólna organizacja współpracy, 

brak personelu z Waszej strony, brak sprzętu, braki w zakresie promocji własnych usług. 

Pytania pomocnicze: 

Czego Wam brakuje, Waszej organizacji, aby rozpocząć współpracę lub ją zintensyfikować?  

Czego wg Was brakuje formom, aby skutecznie z Wami współpracować? 

4. Ocena dotychczasowej współpracy – główne korzyści 

Czas: 20 minut 

Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, pod kątem 

organizacyjnym (czas poświęcony na realizację zleceń, ilości zaangażowanych osób), ceny, 

lojalności partnerów, elastyczności, jakości, inne. 

Uwaga: wyniki badań wskazują na brak jednego dominującego czynnika. 

Jakie korzyści odniosła/ może odnieść organizacja z takiej współpracy? 

Można podpowiedzieć: budowa wizerunku organizacji sprawnej, społecznie odpowiedzialnej, 

kształtowanie postaw u pracowników, podnoszenie jakości usług, kompetencje w zakresie 

promocji i sprzedaży, kompetencje w zakresie administracyjno-prawnym, wzrost dochodów, 

podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem biznesowym. 

Czy teza o tym, że podmioty społeczne oczekują wyrozumiałości ze względu na swój status, a 

jednocześnie są roszczeniowi i nie realizują usług dobrych jakościowo jest wg Państwa 

prawdziwa?  

5. Transfer pracownika 

Czas: 35 minut 

6. Jaka jest Państwa opinia o przydatności powstania inicjatywy dotyczącej nawiązania 

współpracy z przedsiębiorstwem prywatnym w zakresie przygotowania dla niego pracownika 

do wykonywanej pracy przez Wasz podmiot? Jakie ograniczenia na tle takiej  współpracy 

Państwo widzą? 

7. Jakich korzyści oczekujecie z faktu realizacji usług społecznych w tym obszarze?  

8. Czy realizacja usługi przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym 

stanowisku pracy może wpłynąć  na rozwój Państwa przedsiębiorstwa/ organizacji? W jaki 

sposób?  
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9. Czy zgadzacie się Państwo z opinią, że podmioty dotychczas niewspółpracujące z firmami 

komercyjnymi są zbyt entuzjastycznie nastawione do ewentualnej współpracy, oczekując 

głównie wsparcia ze środków publicznych, bez przywiązywania nadmiernej wagi do jakości 

usług.    

10. Czy zgadzacie się Państwo z opinią, że dla podmiotów współpracujących z biznesem, 

które de facto działają na rynku komercyjnie i sami mają braki kadrowe, szkolenie 

pracowników dla firm komercyjnych, jest nieuzasadnione, jest nawet działaniem dla nich 

szkodliwym, trzeba bowiem angażować doświadczonych pracowników do szkolenia i usług 

mentoringu stażystów?   

 

6. Podsumowanie 

Czas: 5 minut 

Dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu. 

Raport z wnioskami z naszego spotkania będzie dostępny w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy 

na stronie internetowej projektu.  

Jeśli chcą Państw otrzymać powiadomienie o umieszczeniu raportu na stronie, bądź chcą 

Państwo otrzymać wyniki projektu drogą mailową prosimy o zostawienie adresu e-mail.  
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7.1.9. Fokus konfrontacyjny 

Scenariusz badania fokusowego 

dotyczącego współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych 

Uczestnicy badania: reprezentanci przedsiębiorstw prywatnych (współpracujących i 

niewspółpracujących dotychczas z przedsiębiorstwami społecznymi) i 

społecznych/ organizacji (współpracujących i niewspółpracujących 

dotychczas z przedsiębiorstwami komercyjnymi): członkowie zarządów, 

menedżerowie, właściciele członkowie zarządów, menedżerowie, właściciele 

oraz dodatkowo eksperci zewnętrzni.  

1. Wprowadzenie – przedstawienie się moderatora, projektu oraz celu całego 

badania 

Czas: 10 minut 

Czas trwania spotkania ogółem ok. 100 minut  

Moderator:  Dzień dobry, Nazywam się ……….. i reprezentuję dział badawczy ……………. 

Zaprosiliśmy dziś Państwa do dyskusji na temat współpracy przedsiębiorstw 

prywatnych i społecznych. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. 

Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie.  

Moderator:  W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytań i różnych odpowiedzi. Chciałabym 

Państwu powiedzieć, że wszystkie one, a w zasadzie każde z nich osobno, są 

niezwykle cenne. Są Państwo dzisiaj ekspertami, a opinie którymi się Państwo 

tutaj dzielą posłużą nam do sformułowania wniosków na tematy poruszane w 

tym badaniu. Rejestrowanie naszej rozmowy jest konieczne ze względu na to, że 

nie jestem w stanie notować każdej z Państwa wypowiedzi, a nie chciałabym aby 

coś mi umknęło. Materiał zarejestrowany będzie wykorzystany jedynie do 

sporządzenia końcowego raportu, nie zostanie on użyty w żadnym innym celu, 

nie będzie rozpowszechniany, ani publikowany. Proszę zatem o wyrażenie zgody 

na dokonanie zapisu dźwięku. Czy zgadzacie się Państwo?” 

Moderator:  Spotkanie jest częścią badania, którego celem jest pogłębienie wiedzy nt. 

obecnego stanu współpracy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych w woj. 

podlaskim. 
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W ramach badania przeprowadzono wywiady telefoniczne i IDI z 

przedstawicielami sektora prywatnego i społecznego, w tym prawdopodobnie z 

osobami, które także dziś będą uczestniczyć w naszym spotkaniu.  

Celem naszego spotkania jest wyjaśnienie i doprecyzowanie szeregu zagadnień 

związanych ze współpracą pomiędzy sektorem firm prywatnych i społecznych, w 

szczególności tych wyników dotychczas przeprowadzonych badań, które nie dają 

pełnego obrazu stanu faktycznego lub też są sprzeczne/ kontrowersyjne.  

 

2. Przedstawienie uczestników spotkania 

Czas: 10 minut 

Proszę Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili (imię i nazwisko, stanowisko, organizacja, 

sektor/ branża w której działacie, główne produkty i usługi firmy, główne grupy klientów). 

Informacje, udzielane nam udzielone potrzebne są do tego, aby móc powiązać Państwa 

background z głoszonymi przez Państwa opiniami.  

3. Bariery i trudności rozwoju współpracy 

Czas: 20 minut 

Polski rynek  charakteryzuje się bardzo słabo rozwiniętym kontraktowaniem usług między 

przedsiębiorstwami prywatnymi, a społecznymi. Jakie według Państwa mogą być przyczyny 

hamujące podejmowanie wspólnych działań w tych dwóch sektorach? Czy widzą Państwo 

możliwość poprawy współpracy sektora prywatnego ze społecznym?  

Uwaga: wyniki badań wskazują, że podstawowa przyczyna słabej współpracy to niewiedza na 

temat ekonomii społecznej ze strony firm oraz utrzymywanie się głównie z innych źródeł przez 

przedsiębiorstwa i organizacje społeczne.  

Organizacje społeczne 

Można podpowiedzieć: brak wiedzy z zakresu ekonomii społecznej przez firmy, trudności w 

komunikacji, brak wiedzy o możliwości wykorzystania tej współpracy do celów marketingowych 

przez firmy, obawy w zakresie jakości usług, terminy realizacji, brak zrozumienia, niskie 
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oczekiwania cenowe, niska lojalność partnerów prywatnych, ogólna organizacja współpracy, 

brak personelu z Waszej strony, brak sprzętu, braki w zakresie promocji własnych usług. 

Pytania pomocnicze: 

Czego Wam brakuje, Waszej firmie, aby rozpocząć współpracę lub ją zintensyfikować?  

Czego wg Was brakuje organizacjom społecznym, aby skutecznie z Wami współpracować? 

Firmy 

Można podpowiedzieć: brak wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, trudności w komunikacji, 

brak wiedzy o możliwości wykorzystania tej współpracy do celów marketingowych, obawy w 

zakresie jakości usług, terminy realizacji, trudności w komunikacji, lojalność partnerów 

społecznych, ogólna organizacja współpracy. 

Pytania pomocnicze: 

Czego Wam brakuje, Waszej firmie, aby rozpocząć współpracę lub ją zintensyfikować?  

Czego wg Was brakuje organizacjom społecznym, aby skutecznie z Wami współpracować? 

Rola moderatora: po każdej istotnej, dłuższej wypowiedzi uczestnika badania z grupy firm lub 

organizacji społecznych, moderator zadaje pytanie pozostałym: 

Czy zgadzają się z tą wypowiedzią? Czy mają inne zdanie?  

Moderator prowokuje merytoryczną dyskusję, stawiając tezy przeciwne do wypowiedzianych 

przez uczestników.   

4. Ocena dotychczasowej współpracy – główne korzyści 

Czas: 20 minut 

Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę pod kątem organizacyjnym (czas poświęcony 

na realizację zleceń, ilości zaangażowanych osób), ceny, lojalności partnerów, elastyczności, 

jakości, inne. 

Uwaga: wyniki badań wskazują na brak jednego dominującego czynnika. 

Jakie korzyści odniosła/ może odnieść organizacja z takiej współpracy? 

Można podpowiedzieć: budowa wizerunku organizacji sprawnej, społecznie odpowiedzialnej, 

kształtowanie postaw u pracowników, podnoszenie jakości usług, kompetencje w zakresie 

promocji i sprzedaży, kompetencje w zakresie administracyjno-prawnym, wzrost dochodów, 

podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem biznesowym, obniżenie 

kosztów - pozyskiwanie produktów i usług często po niższej cenie niż w przedsiębiorstwach 

komercyjnych, podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem społecznym, 

inne. 



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

84 
 

Pytanie do PES: 

Czy teza o tym, że podmioty społeczne oczekują wyrozumiałości ze względu na swój status, a 

jednocześnie są roszczeniowi i nie realizują usług dobrych jakościowo jest wg Państwa 

prawdziwa?  

Pytanie do firm: 

Czy teza o tym, że biznes oczekuje z takiej współpracy głównie korzyści w postaci niższych 

kosztów usług/ towarów, nawet przy takiej samej jakości jak u partnerów komercyjnych jest 

wg Państwa prawdziwa? Czy to nie oznacza braku wrażliwości społecznej? 

Rola moderatora: po każdej istotnej, dłuższej wypowiedzi uczestnika badania z grupy firm lub 

organizacji społecznych, moderator zadaje pytanie pozostałym: 

Czy zgadzają się z tą wypowiedzią? Czy mają inne zdanie?  

Moderator prowokuje merytoryczną dyskusję, stawiając tezy przeciwne do wypowiedzianych 

przez uczestników.   

 

5. Transfer pracownika 

Czas: 35 minut 

5. Jaka jest Państwa opinia o przydatności powstania inicjatywy dotyczącej nawiązania 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi i społecznymi w zakresie 

przygotowania pracownika do wykonywanej pracy w  podmiocie prywatnym? Jakie 

ograniczenia na tle takiej  współpracy Państwo widzą? 

6. Jakich korzyści oczekujecie ze współpracy?  

7. Czy realizacja usługi przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym 

stanowisku pracy może wpłynąć  na rozwój Państwa przedsiębiorstwa/ organizacji? W jaki 

sposób? 

8. Czy zgadzacie się Państwo z opinią, że podmioty dotychczas niewspółpracujące z firmami 

komercyjnymi są zbyt entuzjastycznie nastawione do ewentualnej współpracy, oczekując 

głównie wsparcia ze środków publicznych, bez przywiązywania nadmiernej wagi do jakości 

usług.    

9. Czy zgadzacie się Państwo z opinią, że dla podmiotów współpracujących z biznesem, które 

de facto działają na rynku komercyjnie i sami mają braki kadrowe, szkolenie pracowników 

dla firm komercyjnych, jest nieuzasadnione, jest nawet działaniem dla nich szkodliwym, 

trzeba bowiem angażować doświadczonych pracowników do szkolenia i usług mentoringu 

stażystów?   
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10. Jaki byłby akceptowalny procent kosztów dla firm prywatnych w stosunku do 

rynkowego kosztu (gdy sami, na własny koszt przeszkolicie pracownika)  przygotowania 

pracownika: 20, 50, 80%? 

11. Czy dość wysokie oczekiwania Państwa co do redukcji kosztów przygotowania 

pracownika nie są wyrazem braku wrażliwości społecznej?  

Rola moderatora: po każdej istotnej, dłuższej wypowiedzi uczestnika badania z grupy firm lub 

organizacji społecznych, moderator zadaje pytanie pozostałym: 

Czy zgadzają się z tą wypowiedzią? Czy mają inne zdanie?  

Moderator prowokuje merytoryczną dyskusję, stawiając tezy przeciwne do wypowiedzianych 

przez uczestników.   

6. Podsumowanie 

Czas: 5 minut 

Dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu. 

Raport z wnioskami z naszego spotkania będzie dostępny w ciągu 2-3 najbliższych miesięcy 

na stronie internetowej projektu.  

Jeśli chcą Państw otrzymać powiadomienie o umieszczeniu raportu na stronie, bądź chcą 

Państwo otrzymać wyniki projektu drogą mailową prosimy o zostawienie adresu e-mail.  
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7.1.10. Kwestionariusz ankiety CAWI - przedsiębiorstwa prywatne 

 

 

ANKIETA SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH 

 

Informacje dla Badającego: 

Badanie skierowane jest do losowo wytypowanych przedsiębiorstw prywatnych, bez względu 

na to czy są one, czy nie, bezpośrednimi odbiorcami usług realizowanych przez 

przedsiębiorstwa społeczne.  

 

Wprowadzenie do badania: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na pytania w badaniu, którego celem 

jest poznanie Państwa opinii na temat możliwości współpracy Państwa przedsiębiorstwa z 

przedsiębiorstwami sektora społecznego i ocena wybranych propozycji funkcjonowania 

modelu współpracy dotyczącego zatrudniania pracowników przez firmy w ramach transferu z 

organizacji pozarządowych, w których zostaną odpowiednio przeszkoleni.  

Kwestionariusz został przygotowany przez Fundację Biznes i Prawo, która realizuje badania w 

zakresie nowego modelu współpracy sektora prywatnego i społecznego. 

Badanie jest anonimowe, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Wyniki mają pomóc ocenić czy jest 

możliwe, i na jakich zasadach nawiązanie współpracy sektora prywatnego i społecznego w 

analizowanym zakresie. 

1. Czy Pana/Pani podmiot realizował dotychczas współpracę w relacji NGO-BIZNES? 

(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

 Tak 

 Nie  

2. Czy współpraca powinna być dofinansowana ze środków publicznych? (proszę 

zaznaczyć 1 odpowiedź) 



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

87 
 

 Tak, w zasadniczej części (ok. 80%), pozostałą część powinni zapewnić 

przedsiębiorcy. 

 Tak, ok. 50%, pozostałą część powinni zapewnić przedsiębiorcy. 

 Tak, ok. 20%, pozostałą część powinni zapewnić przedsiębiorcy. 

 Nie, powinna odbywać się zupełnie komercyjnie. 

 

3. Czy model współpracy powinien angażować regionalne i lokalne instytucje rynku 

pracy, np.: WUPy, PUPy i jaka powinna być ich rola?  (proszę zaznaczyć 1 

odpowiedź) 

 Tak, rola tych instytucji powinna ograniczać się do wsparcia finansowego.  

 Tak, rola tych instytucji powinna ograniczać się do wsparcia merytorycznego.  

 Tak, rola tych instytucji powinna dotyczyć wsparcia finansowego i 

merytorycznego.  

 Nie. 

 

4. Czy współpraca pomiędzy biznesem i III sektorem w procesie pozyskania 

pracownika powinna (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź): 

 Dotyczyć wszystkich etapów procesu, np.: rekrutacji do projektu, szkolenia/ 

staży dla kandydatów na pracowników, oceny całego procesu szkolenia, 

transferu pracownika. 

 Dotyczyć wyłącznie końcowych etapów procesu pozyskania pracownika – 

transferu z NGO do przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorcę interesuje sam 

efekt końcowy. 
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5. Proszę dokonać oceny następujących propozycji w modelu współpracy (5 – 

bardzo dobre, 4 – raczej dobre, 3 – ani dobre, ani niedobre, 2 – raczej niedobre, 

1 – na pewno niedobre): 

Propozycja 5 4 3 2 1 

Opracowanie systemu wzajemnych poleceń 

pomiędzy NGO i biznesem  

     

Transfer pracownika do firmy na okres 

próbny i uzależnienie wkładu finansowego 

przedsiębiorców od wyników oceny okresu 

próbnego 

     

Propozycja wynagrodzenia dla NGOsów za 

przygotowanie pracownika w formie 

stosowanej w sporcie, polegającej na 

przejściu/ wypożyczeniu pracownika z 

organizacji społecznej do biznesu za 

określone wynagrodzenie. 

     

Powiązanie transferu pracownika z NGO do 

biznesu, ze zlecaniem usług przez biznes, 

organizacjom z III sektora. 

     

Inne, jakie?      

 

6. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi? (proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

 zaspokojenie potrzeb personalnych 

 korzyści wizerunkowe: budowa wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej 

 zdobywanie nowych doświadczeń biznesowych 

 kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności u pracowników 

 obniżenie kosztów - pozyskiwanie pracowników taniej niż dotychczas 

 możliwość pozyskiwania dotacji na partnerstwa biznesowe 

 podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem społecznym 
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7.1.11. Kwestionariusz ankiety CAWI - przedsiębiorstwa społeczne 

 

ANKIETA SKIEROWANA DO ORGANIZACJI  SPOŁECZNYCH  

 

Informacje dla Badającego: 

Badanie skierowane jest do losowo wytypowanych przedsiębiorstw społecznych, bez względu 

na to czy są one, czy nie, bezpośrednimi odbiorcami/wykonawcami usług realizowanych przez 

przedsiębiorstwa prywatne. 

 

Wprowadzenie do badania: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na pytania w badaniu, którego celem 

jest poznanie Państwa opinii na temat możliwości współpracy Państwa organizacji z 

przedsiębiorstwami prywatnymi i ocena wybranych propozycji funkcjonowania modelu 

współpracy dotyczącego zatrudniania pracowników przez firmy w ramach transferu z 

organizacji pozarządowych, w których zostaną odpowiednio przeszkoleni.  

Kwestionariusz został przygotowany przez Fundację Biznes i Prawo, która realizuje badania w 

zakresie nowego modelu współpracy sektora prywatnego i społecznego. 

Badanie jest anonimowe, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Wyniki mają pomóc ocenić czy jest 

możliwe, i na jakich zasadach nawiązanie współpracy sektora prywatnego i społecznego w 

analizowanym zakresie. 

 

1. Czy Pana/Pani podmiot realizował dotychczas współpracę w relacji NGO-BIZNES? 

(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

 Tak 

 Nie  

 

2. Czy współpraca powinna być dofinansowana ze środków publicznych? (proszę 

zaznaczyć 1 odpowiedź) 
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 Tak, w zasadniczej części (ok. 80%), pozostałą część powinni zapewnić 

przedsiębiorcy. 

 Tak, ok. 50%, pozostałą część powinni zapewnić przedsiębiorcy. 

 Tak, ok. 20%, pozostałą część powinni zapewnić przedsiębiorcy. 

 Nie, powinna odbywać się zupełnie komercyjnie. 

 

3. Czy model współpracy powinien angażować regionalne i lokalne instytucje rynku 

pracy, np.: WUPy, PUPy i jaka powinna być ich rola?  (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

 Tak, rola tych instytucji powinna ograniczać się do wsparcia finansowego.  

 Tak, rola tych instytucji powinna ograniczać się do wsparcia merytorycznego.  

 Tak, rola tych instytucji powinna dotyczyć wsparcia finansowego i 

merytorycznego.  

 Nie. 

 

4. Czy współpraca pomiędzy biznesem i III sektorem w procesie pozyskania pracownika 

powinna (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź): 

 Dotyczyć wszystkich etapów procesu, np.: rekrutacji do projektu, szkolenia/ 

staży dla kandydatów na pracowników, oceny całego procesu szkolenia, 

transferu pracownika. 

 Dotyczyć wyłącznie końcowych etapów procesu pozyskania pracownika – 

transferu z NGO do przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorcę interesuje sam 

efekt końcowy. 
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5. Proszę dokonać oceny następujących propozycji w modelu współpracy (5 – bardzo 

dobre, 4 – raczej dobre, 3 – ani dobre, ani niedobre, 2 – raczej niedobre, 1 – na pewno 

niedobre): 

Czynnik 5 4 3 2 1 

Opracowanie systemu wzajemnych poleceń 

pomiędzy NGO i biznesem  

     

Transfer pracownika do firmy na okres 

próbny i uzależnienie wkładu finansowego 

przedsiębiorców od wyników oceny okresu 

próbnego 

     

Propozycja wynagrodzenia dla NGOsów za 

przygotowanie pracownika w formie 

stosowanej w sporcie, polegającej na 

przejściu/ wypożyczeniu pracownika z 

organizacji społecznej do biznesu za 

określone wynagrodzenie. 

     

Powiązanie transferu pracownika z NGO do 

biznesu, ze zlecaniem usług przez biznes, 

organizacjom z III sektora. 

     

Inne, jakie?      

 

6. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z przedsiębiorstwami 

prywatnymi? (proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

 zaspokojenie potrzeb finansowych 

 korzyści wizerunkowe: budowa wizerunku podmiotu profesjonalnie 

działającego na rynku 

 zdobywanie nowych doświadczeń biznesowych 

 kształtowanie postaw i profesjonalizacja pracowników 

 szansa na sponsoring w przyszłości - pozyskiwanie partnerów biznesowych 

 możliwość pozyskiwania dotacji w ramach partnerstw NGO - BIZNES 

 podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem 

komercyjnym 
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7.2. Instrukcje 
 

7.2.1. Instrukcja nr A1 – Analiza potrzeb pracownika  

 

 

Scenariusz wywiadu indywidualnego  

 

 

Analiza potrzeb pracownika 

 

 

 

 

 

Uczestnicy badania 

 

Osoba bezrobotna i przedstawiciel grupy defaworyzowanej 

Moderator wywiadu – reprezentant organizacji pozarządowej (koordynatora) 
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1. Jaki jest Pani/Pana status na rynku pracy (osoba bezrobotna, poszukująca pracy, 
nieaktywna zawodowo)? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Proszę podać wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Jaki jest Pani/ Pana zawód wyuczony /zawody? Proszę omówić wszystkie wyuczone lub 
wykonywane zawody. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Jakie posiada Pani/ Pan kursy i szkolenia? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Inne umiejętności, posiadana wiedza branżowa.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę podać dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe. 
 

Okres zatrudnienia Zajmowane 
stanowisko 

Opis obowiązków Miejsce pracy 
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7. Jakie są Pani/ Pana zainteresowania zawodowe?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Jakie posiada Pani/ Pan zalety, które mogą być ważne z punktu widzenia pracodawcy?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

9. Co w Pani/ Pana opinii jest przyczyną pozostawania bez pracy i dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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10. Co w Pana/ Pani opinii ogranicza obecnie szanse na podjęcie pracy i dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

11. W jaki sposób zmniejszyć Pani/ Pana ograniczenia, i jak wykorzystać atuty aby znaleźć 

pracę? W czym potrzebuje Pani/ Pan najbardziej wsparcia ze strony naszej organizacji?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Jaką pracę chce Pani/ Pan wykonywać? (praca wymarzona/ praca do zaakceptowania/ 

praca do przyjęcia jeśli nie będzie niczego lepszego) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

13. Czy obecnie poszukuje Pani/ Pan pracy? W jaki sposób poszukuje Pani/ Pan pracy?  
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Czy ewentualna praca wymaga wg Pani/ Pana uwzględnienia szczególnych 

uwarunkowań przez pracodawcę ze względu na Pani/ Pana oczekiwania, doświadczenia 

lub potrzeby? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

15. Jakie są Pani/ Pana zainteresowania pozazawodowe/ hobby? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

16. Pytania dodatkowe (miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które 

wyniknęły w czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji zawodowej 

lub społecznej badanej osoby). 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

17. Wnioski osoby przeprowadzającej wywiad, propozycje dalszych działań. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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7.2.2. Instrukcja nr A2 – Analiza potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa 

 

 

 

ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

1. Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo współpracowało dotychczas z organizacjami 
pozarządowymi?  

 Tak (przejść do pytania 3) 
 Nie  

2. Z jakich powodów Pana/Pani przedsiębiorstwo nie współpracowało dotychczas z 
organizacjami pozarządowymi? (przejść do pytania 7) 

 Oferta jest niedopasowana do moich potrzeb 
 Ze względów finansowych – nie są konkurencyjni cenowo 
 Z powodu braku takich firm w naszym otoczeniu 
 Są to bariery natury administracyjno-prawnej 
 Brak wiedzy na temat ekonomii społecznej 
 Ograniczony zakres działania PES 
 Firmy te nie są w stanie sprostać naszym wymaganiom jakościowym 
 Firmy te nie są w stanie sprostać terminom realizacji zleceń 
 Z innych powodów, jakich? 

…………………………………………………………………………………….. 
3. Jakiego rodzaju usługi/ towary głównie zamawiacie Państwo w organizacjach 

pozarządowych?  (np.: sztuka/ rzemiosło, catering, ochrona środowiska/ recykling, 
rolnictwo/ hodowla, edukacja/szkolenia, usługi kulturalne, turystyczne, opiekuńcze, 
poligraficzne, remontowo-budowlane, sprzątania, inne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak często Pana/i Firma korzystała z usług organizacji pozarządowych? 
 Zlecamy stałe lub cykliczne usługi kilku przedsiębiorstwom społecznym 
 Zlecamy stałe lub cykliczne usługi jednemu przedsiębiorstwu społecznemu 
 Realizujemy usługi incydentalnie (2-3 razy w roku) 

5. Jak długo Pana/i Firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi? 
 1 rok i krócej 
 Powyżej 1 roku, do 3 lat 
 4 lata i dłużej 
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6. Jakie inne formy współpracy poza wykonywaniem usług realizowaliście Państwo z  

organizacjami pozarządowymi? 
 Poszukiwanie pracowników na nasze potrzeby 
 Przygotowanie kompetencyjne pracowników na nasze potrzeby 
 Prowadzenie szkoleń/ doradztwa dla firm społecznych przez naszych 

pracowników  
 Realizacja wspólnego projektu 
 Inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………. 
7. Jakich głównie korzyści oczekują Państwo ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi? 
 zaspokojenie konkretnej potrzeby wynikającej z funkcjonowania 

przedsiębiorstwa (zakup potrzebnych usług) 
 korzyści wizerunkowe: budowa wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej 
 zdobywanie nowych doświadczeń biznesowych 
 kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności u pracowników 
 obniżenie kosztów: pozyskiwanie produktów i usług często po niższej cenie niż 

w przedsiębiorstwach komercyjnych 
 możliwość pozyskiwania dotacji na partnerstwa biznesowe 
 podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym partnerem społecznym 
 

8. Czy w związku z obecną formą zatrudniania nowego personelu, przygotowywania go 
do pracy ponosicie Państwo jakieś dodatkowe koszty, aby mieć w pełni 
wykwalikowanego pracownika, gotowego do wykonywania samodzielnie i 
profesjonalnie obowiązków na danym stanowisku pracy? 

 Tak, ponoszone koszty wzrastają 
 Nie, ponoszone koszty nie zmieniły się 
 Koszty zmalały 

 
9. Czy ma dla Pana/i znaczenie fakt, czy pracownik jest przygotowywany do 

wykonywania zawodu w firmie zewnętrznej (szkolenie, staż pracy), czy przez 
Państwa zespół? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 
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10. Czy uważa Pan(i), że zlecenie usługi przygotowania pracownik do wykonywanej 

pracy przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, z odpowiednimi kwalifikacjami jest 
w stanie zaspokoić potrzeby Państwa Firmy?  

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

 
11. Czy, gdyby była taka możliwość bylibyście Państwo zainteresowani zatrudnieniem 

osób przeszkolonych oraz z konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem w 
wyznaczonym przez Państwa kierunku i gotowych do podjęcia pracy na danym 
stanowisku? 

 Tak  
 Nie  

 
12. Czy uważa Pan/i, że zmiana sposobu świadczenia usługi poprzez zlecenie jej 

prowadzenia organizacji zewnętrznej spowoduje wzrostu ilości świadczonych usług? 
 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

 
13. Jakich zmian oczekiwał/a/by Pan/i w momencie zlecenia Firmie zewnętrznej 

przygotowania pracownika do pracy? 
 Wysokich kwalifikacji pracownika 
 Bardziej kompetentnej obsługi  
 Krótszego czasu realizacji usługi/zlecenia 
 Innych zmian, jakich? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Czy uważa Pan/i, że zlecenie czynności związanych z przygotowaniem pracownika do 
pracy na danym stanowisku wpłynie na koszty, ponoszone przez Państwa Firmę? 

 Tak, jakie:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie  
 Nie mam zdania 
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15. Na jakie stanowiska pracy istnieje w Waszej firmie zapotrzebowanie? 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

16. Jaki minimalny staż pracy w Pana/Pani opinii powinna mieć osoba świadcząca sługi 
w zakresie w/w? 

 Osoba z minimum 3-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 6-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 9-miesięcznym stażem 
 Osoba ze minimum 12-miesięcznym stażem 

 
17. Czy zakładacie Państwo możliwość zatrudnienia osoby bez kierunkowego 

wykształcenia, ale przeszkoloną i z odpowiednim doświadczeniem na danym 
stanowisku pracy? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Zdecydowanie nie 
 Raczej nie 
 Trudno powiedzieć 

 

18. Czy „przekazanie” Firmie zewnętrznej obowiązków związanych z  przygotowaniem 
pracownika do pracy może wpłynąć pozytywnie na realizację usług z oferty 
Pana/Pani Firmy? 

 Trudno powiedzieć 
 Tak 
 Nie 
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19. Charakterystyka podmiotu 

Liczba zatrudnionych (około): ……………….. 

Główna branża/ PKD: ……………………………. 

 

Rodzaj podmiotu 

 

Siedziba podmiotu 

 Indywidualna działalność 
gospodarcza 

 Miejscowości poniżej 5 
tys. mieszkańców 

 Spółka osobowa  Od 5 do 20 tys. 
mieszkańców 

 Spółka kapitałowa  Od 20 do 50 tys. 
mieszkańców 

 Spółka cywilna   Powyżej 50 tys.  
mieszkańców 

 Fundacja/ stowarzyszenie  

 Przedsiębiorstwo państwowe/ 
spółka gminna 

 

 Inne, jakie …  
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7.2.3. Instrukcja nr A3 – Trójstronna umowa o przeprowadzenie doboru personalnego 

 

 

TRÓJSTRONNA UMOWA O PRZEPROWADZENIE DOBORU PERSONALNEGO 

 

zawarta dnia ………………..  roku w …….., pomiędzy: 

……………………… z siedzibą w …………….., przy ul. ……………………, NIP: 

……………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

 a 

……………………………  z siedzibą w ……………………, przy ul. 

……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …………………., pod nr ………………………, NIP …………………….., 

REGON ………………………….., reprezentowaną przez: 

……………………………. 

……………………………….. 

zgodnie z odpisem z KRS zwaną dalej „Organizacją pozarządową” 

 

a 

……………………………  zamieszkałym w ……………………, przy ul. 

…………………………….,  

zwaną dalej „Kandydatem do pracy” 

 

zwanymi  dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 
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Zleceniodawca powierza, a Organizacja pozarządowa zobowiązuje się, przeprowadzić proces 

rekrutacji, w wyniku którego ……………………………… przedstawi Zleceniodawcy 

kandydatów na stanowisko pracy określone przez Zleceniodawcę i spełniających wymogi 

zawarte w zamówieniu.  

§ 2 Sposób wykonania umowy 

1. Organizacja pozarządowa zobowiązuje się przedstawić kandydatów na stanowisko 

określone przez Zleceniodawcę każdorazowo w zamówieniu, w terminie 4 tygodni od dnia 

złożenia zamówienia. Zamówienia składane są drogą elektroniczną na adres 

…………………………………. 

2. Organizacja pozarządowa potwierdza drogą elektroniczną dotarcie zamówienia oraz 

informuje Zleceniodawcę o przyjęciu do realizacji lub odmowie realizacji złożonego 

zamówienia.  

3. Organizacja pozarządowa może opóźnić się z przedstawieniem kandydatów, jeżeli wynika 

to z okoliczności, za które nie ponosi winy. W takim przypadku, nie później niż na dzień 

przed upływem terminu, Strony ustalą (1.) nowy termin wykonania zamówienia lub (2.) 

uzgodnią odwołanie zamówienia bez wzajemnych roszczeń.   

4. Zleceniodawca zobowiązuje się potwierdzić na piśmie, czy przedstawiony podczas 

spotkania kandydat spełnia określone wymogi i dokonać jego wyboru, bądź odrzucić w 

terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata przez Organizację pozarządową oraz w 

terminie 3 dni od dnia wyboru kandydata Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć 

Organizacji pozarządowej informację o potwierdzeniu lub odmowie podpisania z 

kandydatem umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, 

umowy agencyjnej lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej w jakiejkolwiek formie, 

również za pośrednictwem osób i podmiotów trzecich. 

5. Kandydaci odrzuceni przez Zleceniodawcę mogą być przedstawieni przez Organizację 

pozarządową osobom i podmiotom trzecim.   

6. Zmianę złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia Strony traktują jako odwołanie danego 

zamówienia i złożenie nowego zamówienia. 

§ 3. Obowiązki Stron 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest udzielać na wniosek Organizacji pozarządowej lub 

kandydata do pracy wszelkich informacji koniecznych do realizacji umowy.  

2. Organizacja pozarządowa zobowiązuje się, na wniosek Zleceniodawcy lub kandydata do 

pracy, udzielić niezwłocznie informacji o przebiegu procesu rekrutacji.  
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3. Organizacja pozarządowa nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy, przedstawi 

Zleceniodawcy obowiązujące szablony:  

a) zamówienia, o którym mowa w § 2. ust. 1 

b) potwierdzenia, o którym mowa w § 2. ust. 3. 

W przypadku aktualizacji wzorów dokumentów, o których mowa powyżej, organizacja 

pozarządowa dostarczy Zleceniodawcy nowe szablony za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Kandydat do pracy zobowiązuje się udzielić organizacji pozarządowej wymaganych 

informacji do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności wypełnić ankiety 

rekrutacyjne. 

5. Kandydat do pracy zobowiązuje się w trakcie trwania umowy stawić się na 5 spotkań 

rekrutacyjnych na terenie …. w godzinach…  

§ 4. Odpowiedzialność zleceniobiorcy   

1. Organizacja pozarządowa zobowiązuje się w sytuacjach:  

a) rozwiązania umowy łączącej kandydata i Zleceniodawcę za porozumieniem stron przed 

upływem 9 miesięcy, 

b) wypowiedzenia przez Zleceniodawcę umowy z kandydatem przed upływem 9 miesięcy, 

c) wypowiedzenia umowy przez kandydata przed upływem 9 miesięcy, 

do ponownego, jednokrotnego przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w 

danym zamówieniu na własny koszt. Warunkiem ponownego przeprowadzenia rekrutacji 

przez organizację pozarządową jest otrzymanie pisemnego zgłoszenia Zleceniodawcy, w 

terminie 9 miesięcy od dnia przedstawienia poprzedniego kandydata i jego zaakceptowania 

przez Zleceniodawcę.  
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2. Organizacja pozarządowa nie ponosi odpowiedzialności, tym samym nie ma zastosowania 

gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt a-c powyżej, za rezygnację kandydata z pracy u 

Zleceniodawcy, jeżeli Zleceniodawca w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt a-c 

powyżej, zmieni zawarte w zamówieniu: stanowisko kandydata, wynagrodzenie, obowiązki 

oraz jakiekolwiek inne warunki zaakceptowane wcześniej przez kandydata.  

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt a-c powyżej, nie ma zastosowania również w 

przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za dane zamówienie. 

4. W przypadku, gdy zaakceptowany i zatrudniony przez Zleceniodawcę kandydat, 

przedstawiony przez organizację pozarządową nie spełniał kryteriów określonych w 

zamówieniu, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania obniżenia wynagrodzenia w 

odpowiednim stosunku.  

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania usługi, organizacji pozarządowej przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………………… zł za każdego wybranego kandydata, powiększone o podatek 

od towarów i usług.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch równych transzach. Pierwsza transza będzie płatna 

w formie zadatku w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia, po zamieszczeniu 

ogłoszenia rekrutacyjnego. Całość wynagrodzenia staje się należna w dniu potwierdzenia 

wyboru kandydata poprzez podpisanie listu intencyjnego między stronami (zatrudnienie 

kandydata lub podjęcie z nim współpracy na podstawie innej umowy niż umowa o pracę jest 

również równoznaczne z potwierdzeniem jego wyboru). Łączne wynagrodzenie, jakie 

przysługuje organizacji pozarządowej za usługę doboru personalnego, stanowi sumę 

wynagrodzeń za każdą wybraną osobę. Do łącznego wynagrodzenia za usługę doboru 

personalnego dolicza się podatek VAT według obowiązujących przepisów prawa.   

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

………………………………… wskazany na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego 

……………………………………….. 

4. Jeśli Zleceniodawca zdecyduje się przed upływem dwóch lat od przekazania dokumentacji 

personalnej podjąć współpracę w oparciu o umowę o pracę lub inną formę cywilnoprawną, 

również za pośrednictwem osób i podmiotów trzecich, z kandydatem przedstawionym przez 

organizację pozarządową i odrzuconym przez Zleceniodawcę, zobowiązany jest najpóźniej 

w dniu podjęcia współpracy przekazać organizacji pozarządowej taką informację, a 

następnie dokonać zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 
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5. Kandydat do pracy po przepracowaniu u Zleceniodawcy minimum 1 roku, zobowiązuje się 

przepracować w organizacji pozarządowej w formie wolontariatu 100 godzin na rzecz osób 

bezrobotnych w formie wsparcia mentorskiego/ motywacyjnego lub udziału w warsztatach/ 

spotkaniach z kandydatami do pracy.   

6. Kandydat do pracy może, w zamian za pracę społeczną wspomnianą w p.5, dokonać 

darowizny na rzecz organizacji pozarządowej na cele wsparcia dla osób defaworyzowanych 

na rynku pracy w wysokości minimalnej płacy netto wg wysokości na dzień po 

przepracowaniu pełnego roku u Zleceniodawcy. 

§ 6. Poufność 

1. Strony zobowiązane są do zachowania szczególnej poufności, co do treści niniejszej umowy 

oraz wszelkich poufnych informacji dotyczących Stron, ich kontrahentów i klientów. 

Poufnymi nie są informacje udostępnione przez Stronę do publicznej wiadomości.  

2. Wszelkie wyniki pracy, w szczególności wyniki badań nad kandydatami, są poufne, 

pozostają własnością organizacji pozarządowej i nie mogą być wykorzystywane bez 

wyraźnej zgody organizacji pozarządowej. 

3. Strona zwolniona jest z obowiązku zachowania poufności, jeżeli z wnioskiem o ujawnienie 

informacji poufnej występują podmioty, uprawnione do tego na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

§ 7. Obowiązywanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, każdej ze Stron przysługuje 

prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Organizacji pozarządowej 

przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki 

Zleceniodawcy w dokonywaniu płatności wynagrodzenia za świadczone przez organizację 

pozarządową usługi.  

3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem dokonanym na 

piśmie z zachowaniem 3–miesięcznego okresu  wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczanie nazwy firmy Zleceniodawcy oraz znaku 

firmowego Zleceniodawcy w materiałach reklamowych i promocyjnych organizacji 

pozarządowej. 
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2. Zgoda ta w każdym czasie może zostać cofnięta bez potrzeby jej uzasadniania, zaś 

umieszczając nazwę firmy lub znak  firmowy Zleceniodawcy, organizacja pozarządowa nie 

może działać na szkodę Zleceniodawcy, nie może narażać interesów lub dobrego imienia 

Zleceniodawcy.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wszystkie zawiadomienia czy też oświadczenia woli lub wiedzy, w tym przewidziane 

niniejszą umową, m.in. zmiany umowy, oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy, 

skierowane do drugiej Strony, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinny zostać przesłane na poniższe adresy lub nr faxów: 

 w przypadku Zleceniodawcy: 

e-mail:  

Osoba kontaktowa w sprawach rozliczeń (faktur): 

…………………………… 

…………………………… 

 w przypadku organizacji pozarządowej 

………………………….. 

…………………………. 

 w przypadku kandydata do pracy 

………………………….. 

…………………………… 

 

5. Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów powstałych na gruncie 

niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia, Strony poddają spór pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu siedziby……………………………….  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

110 
 

  ………………………………………….. 

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  

ze strony Zleceniodawcy      

 

………………………………………….                     

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych                    

ze strony ………………………………     

 

 

………………………………………….                     

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych                    

ze strony ………………………………     
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7.2.4. Instrukcja nr A4 – Dwustronna umowa o przeprowadzenie doboru personalnego 

 

 

UMOWA O PRZEPROWADZENIE DOBORU PERSONALNEGO 

 

zawarta dnia ………………..  roku w …….., pomiędzy: 

……………………… z siedzibą w …………….., przy ul. ……………………, NIP: 

……………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

 a 

……………………………  z siedzibą w ……………………, przy ul. 

……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …………………., pod nr ………………………, NIP …………………….., 

REGON ………………………….., reprezentowaną przez: 

……………………………. 

……………………………….. 

zgodnie z odpisem z KRS zwaną dalej …………………………….. 

zwanymi  dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

 

następującej treści: 
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§ 1. Przedmiot umowy 

Zleceniodawca powierza, a ……………………………… zobowiązuje się, przeprowadzić 

proces rekrutacji, w wyniku którego ……………………………… przedstawi Zleceniodawcy 

kandydatów na stanowisko pracy określone przez Zleceniodawcę i spełniających wymogi 

zawarte w zamówieniu.  

§ 2 Sposób wykonania umowy 

1. …………………………………………. zobowiązuje się przedstawić kandydatów na 

stanowisko określone przez Zleceniodawcę każdorazowo w zamówieniu, w terminie 4 

tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane są drogą elektroniczną na adres 

…………………………………. 

2. …………………………………………. potwierdza drogą elektroniczną dotarcie 

zamówienia oraz informuje Zleceniodawcę o przyjęciu do realizacji lub odmowie realizacji 

złożonego zamówienia.  

3. ……………………………………. może opóźnić się z przedstawieniem kandydatów, jeżeli 

wynika to z okoliczności, za które nie ponosi winy. W takim przypadku, nie później niż na 

dzień przed upływem terminu, Strony ustalą (1.) nowy termin wykonania zamówienia lub 

(2.) uzgodnią odwołanie zamówienia bez wzajemnych roszczeń.   

4. Zleceniodawca zobowiązuje się potwierdzić na piśmie, czy przedstawiony podczas 

spotkania kandydat spełnia określone wymogi i dokonać jego wyboru, bądź odrzucić w 

terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata przez ……………………………. oraz w 

terminie 3 dni od dnia wyboru kandydata Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć 

………………………………………. informację o potwierdzeniu lub odmowie podpisania 

z kandydatem umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, 

umowy agencyjnej lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej w jakiejkolwiek formie, 

również za pośrednictwem osób i podmiotów trzecich. 

5. Kandydaci odrzuceni przez Zleceniodawcę mogą być przedstawieni przez 

…………………………………………..  osobom i podmiotom trzecim.   

6. Zmianę złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia Strony traktują jako odwołanie danego 

zamówienia i złożenie nowego zamówienia. 
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§ 3. Obowiązki Stron 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest udzielać na wniosek ………………………………. 

wszelkich informacji koniecznych do realizacji umowy.  

2. ………………………………… zobowiązuje się, na wniosek Zleceniodawcy, udzielić 

niezwłocznie informacji o przebiegu procesu rekrutacji.  

3. ………………………………….., nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy, 

przedstawi Zleceniodawcy obowiązujące szablony:  

a) zamówienia, o którym mowa w § 2. ust. 1 

b) potwierdzenia, o którym mowa w § 2. ust. 3. 

W przypadku aktualizacji wzorów dokumentów, o których mowa powyżej, 

………………………………………………… dostarczy Zleceniodawcy nowe szablony 

za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 4. Odpowiedzialność zleceniobiorcy   

1. …………………………… zobowiązuje się w sytuacjach:  

a) rozwiązania umowy łączącej kandydata i Zleceniodawcę za porozumieniem stron przed 

upływem 9 miesięcy, 

b) wypowiedzenia przez Zleceniodawcę umowy z kandydatem przed upływem 9 miesięcy, 

c) wypowiedzenia umowy przez kandydata przed upływem 9 miesięcy, 

do ponownego, jednokrotnego przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w 

danym zamówieniu na własny koszt. Warunkiem ponownego przeprowadzenia rekrutacji 

przez ……………………………  jest otrzymanie pisemnego zgłoszenia Zleceniodawcy, w 

terminie 9 miesięcy od dnia przedstawienia poprzedniego kandydata i jego zaakceptowania 

przez Zleceniodawcę.  
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2. …………………………………………nie ponosi odpowiedzialności, tym samym nie ma 

zastosowania gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt a-c powyżej, za rezygnację kandydata 

z pracy u Zleceniodawcy, jeżeli Zleceniodawca w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 

1 pkt a-c powyżej, zmieni zawarte w zamówieniu: stanowisko kandydata, wynagrodzenie, 

obowiązki oraz jakiekolwiek inne warunki zaakceptowane wcześniej przez kandydata.  

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt a-c powyżej, nie ma zastosowania również w 

przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za dane zamówienie. 

4. W przypadku, gdy zaakceptowany i zatrudniony przez Zleceniodawcę kandydat, 

przedstawiony przez ……………………………………, nie spełniał kryteriów określonych 

w zamówieniu, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania obniżenia wynagrodzenia w 

odpowiednim stosunku.  

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania usługi, ………………………………….. przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………………… zł za każdego wybranego kandydata, powiększone o podatek 

od towarów i usług.  

2. Wynagrodzenie ………………………………. będzie płatne w dwóch równych transzach. 

Pierwsza transza będzie płatna w formie zadatku w wysokości 50% całkowitego 

wynagrodzenia, po zamieszczeniu ogłoszenia rekrutacyjnego. Całość wynagrodzenia staje 

się należna w dniu potwierdzenia wyboru kandydata poprzez podpisanie listu intencyjnego 

między stronami (zatrudnienie kandydata lub podjęcie z nim współpracy na podstawie innej 

umowy niż umowa o pracę jest również równoznaczne z potwierdzeniem jego wyboru). 

Łączne wynagrodzenie, jakie przysługuje …………………………………….., za usługę 

doboru personalnego, stanowi sumę wynagrodzeń za każdą wybraną osobę. Do łącznego 

wynagrodzenia za usługę doboru personalnego dolicza się podatek VAT według 

obowiązujących przepisów prawa.   

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

………………………………… wskazany na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego 

……………………………………….. 

4. Jeśli Zleceniodawca zdecyduje się przed upływem dwóch lat od przekazania dokumentacji 

personalnej podjąć współpracę w oparciu o umowę o pracę lub inną formę cywilnoprawną, 

również za pośrednictwem osób i podmiotów trzecich, z kandydatem przedstawionym przez 

…………………………………… i odrzuconym przez Zleceniodawcę, zobowiązany jest 

najpóźniej w dniu podjęcia współpracy przekazać ……………………………….., taką 

informację, a następnie dokonać zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 
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§ 6. Poufność 

1. Strony zobowiązane są do zachowania szczególnej poufności, co do treści niniejszej umowy 

oraz wszelkich poufnych informacji dotyczących Stron, ich kontrahentów i klientów. 

Poufnymi nie są informacje udostępnione przez Stronę do publicznej wiadomości.  

2. Wszelkie wyniki pracy, w szczególności wyniki badań nad kandydatami, są poufne, 

pozostają własnością ………………………………………… i nie mogą być 

wykorzystywane bez wyraźnej zgody …………………………………...  

3. Strona zwolniona jest z obowiązku zachowania poufności, jeżeli z wnioskiem o ujawnienie 

informacji poufnej występują podmioty, uprawnione do tego na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

§ 7. Obowiązywanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, każdej ze Stron przysługuje 

prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

…………………………………… przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w dokonywaniu płatności 

wynagrodzenia za świadczone przez ……………………………….. usługi.  

3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem dokonanym na 

piśmie z zachowaniem 3–miesięcznego okresu  wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczanie nazwy firmy Zleceniodawcy oraz znaku 

firmowego Zleceniodawcy w materiałach reklamowych i promocyjnych Fundacji  

2. ……………………………… Zgoda ta w każdym czasie może zostać cofnięta bez potrzeby 

jej uzasadniania, zaś umieszczając nazwę firmy lub znak  firmowy Zleceniodawcy, 

……………………………….. nie może działać na szkodę Zleceniodawcy, nie może 

narażać interesów lub dobrego imienia Zleceniodawcy.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wszystkie zawiadomienia czy też oświadczenia woli lub wiedzy, w tym przewidziane 

niniejszą umową, m.in. zmiany umowy, oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy, 

skierowane do drugiej Strony, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinny zostać przesłane na poniższe adresy lub nr faxów: 
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 w przypadku Zleceniodawcy: 

e-mail:  

Osoba kontaktowa w sprawach rozliczeń (faktur): 

 

………………………….. 

…………………………… 

 w przypadku …………………………………………: 

…………………………… 

…………………………. 

5. Strony deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów powstałych na gruncie 

niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia, Strony poddają spór pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu siedziby……………………………….  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

………………………………………….                    ………………………………………….. 

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych                   Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  

ze strony ………………………………                 ze strony Zleceniodawcy      

 

 

7.2.5. Instrukcja nr A5 – Trójstronna umowa partnerska 

 

                               UMOWA PARTNERSKA TRÓJSTRONNA 
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zawarta w dniu …………… ………………… …………………  

 

pomiędzy ……………. ……………….. ………………….. ………………………..  

 

1.Organizacją pozarządową ……………………….. 

 

……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Liderem,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

 

2. Przedsiębiorstwem ……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Partnerem,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

 

3. Osobą prywatną  …………………. …………………….. ……………………………… 

urodzonym/ną dnia………………….. zamieszkałym/łą 

w………………………….……………... 

……………………………………………………… przy ul. 

…………………………………….… legitymującym/cą się dowodem osobistym o 

numerze……………………………………………. 

……………................................................................................................................................. 

numer PESEL ………………..  

 

w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej i zawodowej polegającej w szczególności 

na …………. ……………….. ………… … … ……… …………………………………… 

…………………. 
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realizowanej w ramach programu …………… ……………… …………….. ……….. 

Wymienione wyżej podmioty zwane w dalszej części umowy Partnerami zgodnie oświadczają, 

że zawierają umowę następującej treści: 

 

     § 1. Przedmiot umowy 

 

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest 

wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji integracji zawodowej osoby …. . …….. 

…………….. ………………. …………………. ………………………………………… …...  

     § 2. Status Partnerstwa 

 

7. Liderem i głównym koordynatorem projektu jest 

.................................................................................................................................................

............................................................, który zobowiązuje się do występowania w roli 

Wnioskodawcy w staraniu o środki na usługi integracji zawodowej od podmiotów 

publicznych, sponsoringu firm prywatnych, na co wyrażają zgodę Partnerzy.  

 

8. Lider jest uprawniony do podpisywania umów finansowych z innymi podmiotami po 

uzyskaniu zgody wszystkich Partnerów na piśmie. 

9.  Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako przyznające 

Liderowi lub Partnerom prawa do podejmowania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za 

drugą stronę lub w jej imieniu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba że co 

innego wynika z wyraźnych postanowień niniejszej umowy. 

10.  Wszystkie działania podejmowane przez Lidera i Partnerów w ramach wykonywanego 

wspólnie projektu muszą być realizowane zgodnie z umową i przepisami prawa. 

 

     § 3. Prawa i obowiązki organizacji pozarządowej 

1. Organizacja pozarządowa zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia we współpracy z przedsiębiorstwem osobie prywatnej odpowiedniego 

stanowiska pracy lub stażu w okresie roku od podpisania niniejszej umowy, odpowiadającemu 

możliwościom i oczekiwaniom osoby prywatnej, 
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b) zapewnienia osobie prywatnej spotkań integracji społecznej polegającej na ….. . …. ……… 

. . …………………. ……………… …………………. ………………….. ………….  

w liczbie ………… godzin tygodniowo, przez okres …………… ………………………… .. 

c) zapewnienia osobie prywatnej spotkań integracji zawodowej polegającej na ….. . …. ……… 

. . …………………. ……………… …………………. ………………….. ………….  

w liczbie ………… godzin tygodniowo, przez okres …………… ………………………… .. 

d) zapewnienia osobie prywatnej pomocy psychologicznej, 

e) kontroli postępów osoby w zakresie integracji zawodowej i społecznej,  

f) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności, 

g) realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje w liczbie …………….. miesięcznie/ 

tygodniowo, 

h) dokumentacji procesu integracji i jej archiwizacji w siedzibie Lidera, 

i) przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych, 

j) opracowania zasad podejmowania decyzji i komunikacji wewnętrznej, 

k) udostępniania Partnerom informacji dotyczących przebiegu i oceny realizacji procesu 

integracji, 

l) pozyskania minimim 50% dofinansowania na cały proces integracji, rozliczenia, koordynacji 

całego projektu, 

m) oddelegowanie do pracy z osobą prywatną opiekuna społecznego. 

 

     § 4. Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia we współpracy z przedsiębiorstwem osobie prywatnej odpowiedniego 

stanowiska pracy lub stażu w okresie roku od podpisania niniejszej umowy, odpowiadającemu 

możliwościom i oczekiwaniom osoby prywatnej, 

b) zapewnienia osobie prywatnej spotkań integracji społecznej polegającej na ….. . …. ……… 

. . …………………. ……………… …………………. ………………….. ………….  

w liczbie ………… godzin tygodniowo, przez okres …………… ………………………… .. 
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c) zapewnienia osobie prywatnej spotkań integracji zawodowej polegającej na ….. . …. ……… 

. . …………………. ……………… …………………. ………………….. ………….  

w liczbie ………… godzin tygodniowo, przez okres …………… ………………………… .. 

d) kontroli postępów osoby w zakresie integracji zawodowej,  

e) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności, 

f) realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje w liczbie …………….. miesięcznie/ 

tygodniowo, 

g) przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych, 

h) oddelegowanie do pracy z osobą prywatną mentora zawodowego. 

 

     § 5. Prawa i obowiązki osoby prywatnej 

 

1. Osoba prywatna ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń/ 

spotkań,  

b) równego traktowania,  

c) wnioskowania, w uzasadnionych przypadkach, o zmianę miejsca odbywania szkoleń/ 

spotkań,  

d) uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, spotkaniach integracji społecznej w liczbie 

……….. tygodniowo/ miesięcznie ………………… 

2. Osoba prywatna ma obowiązek:  

a) dostarczyć organizacji pozarządowej aktualne badania związane z wykonywanym zawodem, 

jeżeli je posiada,  

b) dostarczyć organizacji pozarządowej Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW, 

c) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia niniejszej umowy,  

d) zapoznać się z obowiązującymi w organizacji pozarządowej oraz przedsiębiorstwie  

regulaminami i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,  

e) niezwłocznie powiadamiać (telefonicznie lub mailowo) Partnerów o nieobecności na 

szkoleniach/ spotkaniach,  

f) dbać o sprzęt udostępniony podczas realizacji szkoleń/ spotkań,  
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g) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z projektu,  

h) zachowywać podczas realizacji procesu integracji dyscyplinę, w szczególności poprzez:  

- przestrzeganie regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących w 

organizacji pozarządowej oraz przedsiębiorstwie,  

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych,  

- prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej,  

- odpowiedni ubiór. 

 

     § 6. Prawa i obowiązki Partnerów 

 

1. Partnerzy zobowiązują się : 

a)dostarczenia Liderowi wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania realizacji zadań 

w ramach umowy, szkoleń, spotkań integracyjnych, poszukiwania dofinansowania projektu, 

b) aktywny współudział w promocji projektu, 

c) zarządzania przydzielonymi środkami finansowanymi, w tym rozliczenie transz dotacji                  

z Liderem, 

d) drożenia i stosowania systemu archiwizacji dokumentacji projektowej, 

e) współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie 

kontroli prawidłowej realizacji projektu. 

 

§ 7. Publikacja danych 

 

1. Zadania realizowane w ramach projektu wymagają zaangażowania się Partnerów w sposób, 

który umożliwi realizację w/w projektu. Partnerzy wyrażają zgodę na opublikowanie informacji 

o podjętej współpracy. Partnerzy zobowiązują się do umieszczania logo Partnerów oraz 

projektu na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych dotyczących projektu.  

 

§ 8. Płatności 
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1.Środki na realizację projektu będą przekazywane Partnerom poprzez Lidera w formie 

rozliczeń na podstawie wystawionych dokumentów obciążających. Za dokumenty obciążające 

rozumie się dokumenty w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

2.Realizacja płatności będzie dokonywana zgodnie z transzami, jakie będzie otrzymywać Lider. 

3.Partnerzy wskażą konta, na które będą przekazywane środki. 

4.Partnerzy zobowiązują się do przekazania rozliczenia 100% otrzymanych wpłat dotacji wraz 

z raportem końcowym z realizacji projektu.  

 

§ 9.Monitoring i kontrola 

 

1. Partnerzy zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń, przyjmując jako 

zasadę działanie non-profit. 

2. Partnerzy zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie (osobiście, telefonicznie lub e-

mailem) wszelkie istotne informacje związane z realizacją projektu 

3. Lider odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji projektu. 

4.Partnerzy zobowiązują się do: 

-niezwłocznego informowania Lidera o problemach w realizacji projektu, 

-przygotowywania miesięcznych raportów z realizacji projektu wg ustalonego wzoru 

i przekazywania ich na żądanie Lidera w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, 

-przygotowania okresowych raportów z realizacji projektu wg ustalonego wzoru i przekazania 

go na żądanie Liderowi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia działania określonego w 

projekcie przy czym raport za ostatnie działanie jest traktowany jako raport końcowy; 

5. Lider imieniu Partnerów prowadzi rozliczenia finansowe i nadzoruje wydatkowania środków 

pieniężnych oraz dokumentację Projektu. 

6. Partner zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji projektu dokonywanej przez 

Partnera wiodącego oraz inne uprawnione podmioty.  

7. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za przedstawienie nierzetelnych dokumentów 

finansowych. Partner winny nadużycia zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranych 

korzyści majątkowych wraz z odsetkami. 
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§ 10 Spory Partnerów 

 

1.Spory związane z realizacją niniejszej umowy Partnerzy będą się starali rozwiązywać 

polubownie. 

2.Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiążące. 

3.W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięć sądu właściwego 

dla siedziby Lidera. 

§ 11. Rozwiązanie umowy 

 

1.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2.Rozwiązanie umowy może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron 

okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień. 

 

§ 12.Postanowienia końcowe 

 

1.Umowa zostaje zawarta na okres ……………. lat/ okres trwania projektu. 

2.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

§13 Kontakty 

W zakresie realizacji postanowień umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za 

pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej. Strona na żądanie drugiej 

Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji.  

 

adres e-mail Przedsiębiorstwa:  

…………………...............................................................................................  

adres e-mail organizacji pozarządowej:  

………………….............................................................................  

adres e-mail osoby prywatnej:  
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................................................................................................................................. 

 

 

Osoba prywatna 

………………………………  

Przedsiębiorstwo 

……………………………….  

Organizacja pozarządowa 

 ……………………………….  

Rodzic/Opiekun osoby prywatnej 

…………………………………………  

 

 

7.2.6. Instrukcja nr A6 – Dwustronna umowa o staż 

 

UMOWA O STAŻ - DWUSTRONNA 

 

Umowa o staż zawarta w dniu 

………………………………………………...……………….... w 

……………………………………………………………………………………………. 

pomiędzy: 

Przyjmującym na staż (Pracodawcą) 

……………………….…………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………… 
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(podmiot przyjmujący na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w 

imieniu podmiotu) 

 

a stażystą/tką………………………………………………………………………………… 

urodzonym/ną dnia………………….. zamieszkałym/łą 

w………………………….……………... 

……………………………………………………… przy ul. 

…………………………………….… legitymującym/cą się dowodem osobistym o 

numerze……………………………………………. 

……………................................................................................................................................. 

numer PESEL ……………….. numer ………….. legitymacji 

studenckiej…………………………………... 

 

§1  

Stażysta oświadcza, że jest studentem/absolwentem…..………..roku, uczelni 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

§ 2 

Przez staż należy rozumieć okresową praktykę odbywaną przez Stażystę u Przyjmującego na 

staż na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, w celu pogłębienia wiedzy i 

umiejętności praktycznych.  

§3  

Stażyście/stce do pomocy i nadzoru wykonywanych przez niego czynności, przydzielany jest 

przez Przyjmującego na staż Opiekun. Stażysta/tka obowiązany jest wypełnić polecania 

Opiekuna oraz pracowników przez niego wskazanych.  

§4 

Stażysta/tka zobowiązuje się do wykonywana poleconych czynności w terminie i bez usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanych czynnościach, Stażysta/tka zobowiązuje się 

do ich niezwłocznego usunięcia. 

§ 5 
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W przypadku wyrządzenia przez Stażystę/tkę szkody w mieniu Przyjmującego na staż, może 

on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

Nie dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas 

których Stażysta/tka podlega kierownictwu Opiekuna i ma obowiązek stosować się do jego 

wskazówek. 

§6 

Umowa zostaje zawarta na czas ……..…………………. miesięcy/ tygodni od ……………… 

do …………… 

§7 

Przyjmujący na staż zleca, a Stażysta przyjmuje do wykonania czynności polegające na 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

§8 

Miejscem wykonywania stażu przez Stażystę/tkę jest  

……………………………………………………………………………....…………… 

……………………………………………………………………………....…………… 

 

§9 

Stażysta zobowiązuje się wykonywać polecone mu czynności ………. godzin w tygodniu.  

 

§10 

Za odbyty staż Stażysta/tka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……. netto za godzinę pracy. 

Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-go dnia kolejnego miesiąca odbytego stażu.  

 

§ 11 

W terminie siedmiu dni od daty zakończenia stażu, Stażysta/ka otrzyma od Przyjmującego na 

staż zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu. Na wniosek Stażysty/tki Opiekun może 

wystawić list referencyjny. 

§ 12 



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

127 
 

1. Przyjmujący na staż  może pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania stażu w 

przypadku:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu ,  

b) naruszenia przez Stażystę przepisów prawa lub regulaminu pracy obowiązującego u 

Pracodawcy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, lub spożywania na stanowisku pracy 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych. 

2. Pozbawienie Stażysty możliwości kontynuowania stażu następuje po wysłuchaniu Stażysty.  

3. Stażysta, może rozwiązać umowę z Pracodawcą w przypadku nierealizowania przez 

Pracodawcę warunków odbywania stażu określonych w Umowie.  

4. Rozwiązanie umowy z Pracodawcą na wniosek Stażysty następuje po wysłuchaniu 

Pracodawcy.  

5. Umowa Stażowa może zostać rozwiązana również w przypadku, gdy Stażysta podczas 

odbywania Stażu podejmie pracę zarobkową, wykonywaną na podstawie umowy o pracę.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy, wynagrodzenie Stażysty będzie wypłacone 

proporcjonalnie do zrealizowanych godzin stażu.  

 

§13 

1. Stażysta ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania Stażu,  

b) równego traktowania,  

c) wnioskowania, w uzasadnionych przypadkach, o zmianę miejsca odbywania Stażu,  

d) badań lekarskich w przypadku, gdy nie posiada aktualnych.  

2. Stażysta ma obowiązek:  

a) dostarczyć Pracodawcy aktualne badania związane z wykonywanym zawodem, jeżeli je 

posiada,  

b) dostarczyć Pracodawcy Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW, 

c) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia Umowy Stażowej,  

d) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach, Programem Stażu oraz kryteriami oceniania Stażu, które 

opisane są w Dzienniku Stażu.  
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e) niezwłocznie powiadomić (telefonicznie lub mailowo) Pracodawcę o nieobecności na Stażu,  

f) dbać o sprzęt udostępniony podczas realizacji Stażu,  

g) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z Programu Stażu,  

h) systematycznie prowadzić Dziennik Stażu,  

i) podpisywać się każdorazowo na liście obecności dostępnej w miejscu realizacji Stażu,  

j) zachowywać podczas realizacji stażu dyscyplinę, w szczególności poprzez:  

- przestrzeganie regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących u 

Pracodawcy,  

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych,  

- prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej,  

- odpowiedni ubiór. 
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§14 

1. Pracodawca ma prawo do:  

a) zmiany harmonogramu Stażu w trakcie jego trwania pod warunkiem wcześniejszego 

uzgodnienia tego faktu ze Stażystą, 

2. Pracodawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze,  

b) przeszkolenia stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na 

stanowisku, którego dotyczy Staż,  

c) zapewnienia Stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

d) skierowania Stażysty na badania lekarskie, jeśli Stażysta nie posiada zaświadczenia o 

aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, którego się uczy,  

e) przydzielenia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia 

roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, jeśli 

są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów,  

f) kontroli obecności Stażysty w miejscu odbywania Stażu,  

g) sprawowania nadzoru nad odbywaniem Stażu,  

h) zapewnienia należytej realizacji Stażu, zgodnie z ustalonym Programem Stażu,  

i) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez Stażystę, a także stopnia 

realizacji treści i celów edukacyjnych. 

§15 

Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie uprawnia stron do sądowego dochodzenia 

zawarcia w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę, ani nawiązania stosunku pracy w 

oparciu o inną podstawę. 

§16 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron  
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§18 

 

W zakresie realizacji postanowień umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za 

pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej. Strona na żądanie drugiej 

Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji.  

 

adres e-mail Pracodawcy:  

…………………...............................................................................................  

 

adres e-mail Stażysty:  

................................................................................................................................. 

 

 

 

Stażysta 

………………………………  

Pracodawca 

……………………………….  

Rodzic/Opiekun prawny Stażysty 

…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

7.2.7. Instrukcja nr A7 – Trójstronna umowa o staż 
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UMOWA O STAŻ - TRÓJSTRONNA 

 

Umowa o staż zawarta w dniu 

………………………………………………...……………….... w 

……………………………………………………………………………………………. 

pomiędzy: 

Organizacją pozarządową (współorganizatorem Stażu) 

……………………….…………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………… 

(podmiot współorganizując staż/ praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

w imieniu podmiotu) 

 

Przyjmującym na staż (Pracodawcą) 

……………………….…………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………… 

(podmiot przyjmujący na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w 

imieniu podmiotu) 

 

a stażystą/tką………………………………………………………………………………… 

urodzonym/ną dnia………………….. zamieszkałym/łą 

w………………………….……………... 

……………………………………………………… przy ul. 

…………………………………….… legitymującym/cą się dowodem osobistym o 

numerze……………………………………………. 

……………................................................................................................................................. 

numer PESEL ……………….. numer ………….. legitymacji 

studenckiej…………………………………... 
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§1  

Stażysta oświadcza, że jest studentem/absolwentem…..………..roku, uczelni 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

§ 2 

 

Staż finansowany jest przez Współorganizatora / Pracodawcę w proporcji 

……………………… z projektu pod nazwą …………………………….. ze środków Unii 

Europejskiej, uzyskanych w ramach projektu ………………………………………..   

 

§ 3 

1. Staż będzie realizowany na podstawie Regulaminu rekrutacji i realizacji staży zawodowych 

w ………………………….  

2. Staż realizowany będzie w zawodzie: 

……………………………………………………………….. zgodnie z Programem Stażu. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę harmonogramu. Zmiana 

harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy, ale musi być uzgodniona przez strony z 

wyprzedzeniem i dokonana w formie pisemnej.  

 

 

§ 4 

Przez staż należy rozumieć okresową praktykę odbywaną przez Stażystę u Przyjmującego na 

staż na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, w celu pogłębienia wiedzy i 

umiejętności praktycznych.  

 

§ 5 

Stażyście/stce do pomocy i nadzoru wykonywanych przez niego czynności, przydzielany jest 

przez Przyjmującego na staż Opiekun. Stażysta/tka obowiązany jest wypełnić polecania 

Opiekuna oraz pracowników przez niego wskazanych.  
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§ 6 

Stażysta/tka zobowiązuje się do wykonywana poleconych czynności w terminie i bez usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanych czynnościach, Stażysta/tka zobowiązuje się 

do ich niezwłocznego usunięcia. 

§ 7 

W przypadku wyrządzenia przez Stażystę/tkę szkody w mieniu Przyjmującego na staż, może 

on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

Nie dotyczy to jednak szkód powstałych przy wykonywaniu poleconych czynności, podczas 

których Stażysta/tka podlega kierownictwu Opiekuna i ma obowiązek stosować się do jego 

wskazówek. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas ……..…………………. miesięcy/ tygodni od ……………… 

do …………… 

§ 9 

Przyjmujący na staż zleca, a Stażysta przyjmuje do wykonania czynności polegające na 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

§ 10 

Miejscem wykonywania stażu przez Stażystę/tkę jest  

……………………………………………………………………………....…………… 

……………………………………………………………………………....…………… 

§ 11 

Stażysta zobowiązuje się wykonywać polecone mu czynności ………. godzin w tygodniu.  

 

§ 12 

Za odbyty staż Stażysta/tka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……. netto za godzinę pracy. 

Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-go dnia kolejnego miesiąca odbytego stażu.  

§ 13 
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W terminie siedmiu dni od daty zakończenia stażu, Stażysta/ka otrzyma od Przyjmującego na 

staż zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu. Na wniosek Stażysty/tki Opiekun może 

wystawić list referencyjny. 

§ 14 

1. Przyjmujący/ Współorganizator Stażu  może pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania 

stażu w przypadku:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu ,  

b) naruszenia przez Stażystę przepisów prawa lub regulaminu pracy obowiązującego u 

Pracodawcy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, lub spożywania na stanowisku pracy 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych. 

2. Pozbawienie Stażysty możliwości kontynuowania stażu następuje po wysłuchaniu Stażysty.  

3. Stażysta, może rozwiązać umowę z Pracodawcą i Współorganizatorem w przypadku 

nierealizowania przez Pracodawcę lub Współorganizatora warunków odbywania stażu 

określonych w Umowie.  

4. Rozwiązanie umowy z Pracodawcą na wniosek Stażysty następuje po wysłuchaniu 

Pracodawcy i Współorganizatora. 

5. Umowa Stażowa może zostać rozwiązana również w przypadku, gdy Stażysta podczas 

odbywania Stażu podejmie pracę zarobkową, wykonywaną na podstawie umowy o pracę.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy, wynagrodzenie Stażysty będzie wypłacone 

proporcjonalnie do zrealizowanych godzin stażu.  

§15 

1. Stażysta ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania Stażu,  

b) równego traktowania,  

c) wnioskowania, w uzasadnionych przypadkach, o zmianę miejsca odbywania Stażu,  

d) badań lekarskich w przypadku, gdy nie posiada aktualnych, 

e) kontaktowania się ze Współorganizatorem Stażu w sprawach związanych z udziałem w 

projekcie i realizacją Stażu. 

2. Stażysta ma obowiązek:  
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a) dostarczyć Pracodawcy/ Współorganizatorowi aktualne badania związane z wykonywanym 

zawodem, jeżeli je posiada,  

b) dostarczyć Pracodawcy/ Współorganizatorowi Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia 

NNW, 

c) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia Umowy Stażowej,  

d) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach, Programem Stażu oraz kryteriami oceniania Stażu, które 

opisane są w Dzienniku Stażu.  

e) niezwłocznie powiadomić (telefonicznie lub mailowo) Pracodawcę/ Współorganizatora o 

nieobecności na Stażu,  

f) dbać o sprzęt udostępniony podczas realizacji Stażu,  

g) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z Programu Stażu,  

h) systematycznie prowadzić Dziennik Stażu,  

i) podpisywać się każdorazowo na liście obecności dostępnej w miejscu realizacji Stażu,  

j) zachowywać podczas realizacji stażu dyscyplinę, w szczególności poprzez:  

- przestrzeganie regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących u 

Pracodawcy,  

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych,  

- prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej,  

- odpowiedni ubiór. 

§16 

1. Pracodawca ma prawo do:  

a) zmiany harmonogramu Stażu w trakcie jego trwania pod warunkiem wcześniejszego 

uzgodnienia tego faktu ze Stażystą oraz Współorganizatorem,  

b) uzyskania bieżącego wsparcia Współorganizatora w zakresie związanym z realizacją staży.  

 

2. Pracodawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze,  
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b) przeszkolenia stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na 

stanowisku, którego dotyczy Staż,  

c) zapewnienia Stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

d) skierowania Stażysty na badania lekarskie, jeśli Stażysta nie posiada zaświadczenia o 

aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, którego się uczy,  

e) przydzielenia Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia 

roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, jeśli 

są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów,  

f) kontroli obecności Stażysty w miejscu odbywania Stażu,  

g) sprawowania nadzoru nad odbywaniem Stażu,  

h) zapewnienia należytej realizacji Stażu, zgodnie z ustalonym Programem Stażu,  

i) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez Stażystę, a także stopnia 

realizacji treści i celów edukacyjnych, 

j) współpracy z Realizatorem Projektu w zakresie organizacji stażu, w tym bieżącego 

informowania go o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby uniemożliwić Stażyście ukończenie 

stażu. 

 

§17 

Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie uprawnia stron do sądowego dochodzenia 

zawarcia w oparciu o jej postanowienia umowy o pracę, ani nawiązania stosunku pracy w 

oparciu o inną podstawę. 

 

§18 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

§19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron  

§20 
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W zakresie realizacji postanowień umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za 

pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej. Strona na żądanie drugiej 

Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji.  

 

adres e-mail Pracodawcy:  

…………………...............................................................................................  

adres e-mail Współorganizatora:  

………………….............................................................................  

adres e-mail Stażysty:  

................................................................................................................................. 

 

Stażysta 

………………………………  

Pracodawca 

……………………………….  

Współorganizator  

……………………………….  

Rodzic/Opiekun prawny Stażysty 

…………………………………………  

 

 

 

 

 

7.2.8. Instrukcja nr A8 – Program stażu – pomoc kuchenna (przykład) 

 

PRZYKŁADOWY PRORAM STAŻU DLA STANOWISKA: POMOC KUCHENNA           
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Zakres zadań zawodowych  

 

Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane 

w ramach zakresu zadań zawodowych 

 

 

Zapoznawanie się z przepisami BHP oraz 

p.poż.  

Organizacja stanowiska pracy. 

Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu 

BHP i p.poż. oraz  zasad organizacji stanowiska 

pracy pod kątem zasad BHP i p.poż. 

Instruktaż stanowiskowy.  

Przygotowywanie oraz pozostawianie 

stanowiska pracy. 

 

Zapoznanie z Programem Stażu. 

Zapoznanie z Programem Staży i omówienie 

zgodnie z Regulaminem Pracy. 

Przechowywanie surowców, 

półproduktów i wyrobów. 

Sprawdzanie terminu przydatności do spożycia 

poszczególnych produktów. 

 Zabezpieczanie surowców i wyrobów gotowych 

przed zepsuciem. 

Rozpoznawanie zmian zachodzących w 

przechowywanej żywności.  

Użytkowanie urządzeń do przechowywania 

żywności. 

 

Utrzymywanie czystości naczyń, narzędzi 

oraz sprzętu 

 

Mycie oraz czyszczenie środkami myjącymi. 

Mycie oraz czyszczenie przy użyciu sprzętu 

kuchennego np. : zmywarki, wyparzarki, inne. 

Zmywanie naczyń (garnków, patelni, brytfan), 

narzędzi (łyżek, noży, chochli), oraz sprzętu 

gospodarstwa domowego i zaplecza 

gastronomicznego.  

Utrzymanie maszyn  w należytej czystości. 

Konserwacja maszyn i urządzeń. 
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Przygotowywanie półproduktów. 

Obróbka artykułów spożywczych. 

Wykonywanie obróbki ręcznej, mechanicznej 

oraz termicznej surowców i półproduktów.  

Mycie, obieranie, rozdrabnianie artykułów 

spożywczych.  

Przygotowywanie artykułów przy pomocy 

krajalnicy, maszynki do mielenia oraz miksera i 

innych urządzeń. 

 

 Pomoc przy przygotowywaniu dań.  

 

Mycie, sprawianie mięsa, drobiu oraz ryb.   

Wyrabianie niektórych typów ciast, przy użyciu 

prostych narzędzi kuchennych takich jak: noże, 

skrobaczki, tasaki.  

Panierowanie, obsmażanie, gotowanie. 

Dekorowanie potraw Porcjowanie, estetyczne układanie i 

dekorowanie.  

Wykorzystywanie różnych technik 

dekorowania. 

 

 Wydawanie posiłków.  

Udzielanie informacji na temat dostępnych 

rodzajów dań 

Podawanie posiłków. 
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Rodzaj umiejętności zawodowych jakie 

nabędzie osoba po zrealizowaniu programu 

stażu 

 

 

 

Znajomość przepisów BHP. i p.poż. oraz 

zagadnień higieny przechowywania oraz 

obróbki artykułów spożywczych. 

Znajomość wykorzystywanych narzędzi 

ręcznych oraz zmechanizowanych urządzeń 

gastronomicznych. 

Umiejętność:  

 przygotowania stanowiska pracy 

zgodnie z zasadami higieny, 

 utrzymywania w należytej czystości: 

naczyń, sprzętu, mebli oraz 

pomieszczeń kuchennych, 

 przygotowywania półproduktów, 

 obróbki artykułów spożywczych, 

 pomocy przy przygotowywaniu dań 

 wydawania posiłków, 

 dekorowania posiłków, 

 obsługi urządzeń: wyparzarki, 

zmywarki, kuchenki gazowej i 

elektrycznej, maszynki do mielenia 

mięsa, krajalnicy, robotów 

kuchennych, mikserów, patelni 

elektrycznej, inne. 
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 Nazwa podmiotu oferującego staż  

 

 
 

 Miejsce odbywania stażu  
 

 
 
 

 Stanowisko, obszar działania  
 

 
 
 
Termin  
 
 
Wymagania stawiane kandydatom  
 
 
 
Dodatkowe informacje  
 
 
 

Określenie potencjalnej możliwości podjęcia 
zatrudnienia po odbyciu stażu  
  

 

 
 
Podpis osoby reprezentującej Pracodawcę 
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7.2.9. Instrukcja nr A9 – Program stażu – pracownik biurowy (przykład) 

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: PRACOWNIK BIUROWY           

 

Zakres zadań zawodowych  

 

Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane 

w ramach zakresu zadań zawodowych 

 

 

Zapoznawanie się z przepisami BHP oraz 

p.poż.  

Organizacja stanowiska pracy. 

Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu 

BHP i p.poż. oraz  zasad organizacji stanowiska 

pracy pod kątem zasad BHP i p.poż. 

Instruktaż stanowiskowy.  

Przygotowywanie oraz pozostawianie 

stanowiska pracy. 

 

Zapoznanie z Programem Stażu. 

Zapoznanie z Programem Staży i omówienie 

zgodnie z Regulaminem Pracy. 

 

Organizacja planu dnia przełożonego. 

 

Sporządzanie układu planu dnia. 

Prowadzenie kalendarza spotkań. 

Pilnowanie umówionych terminów spotkań – 

odwoływanie, ustalanie nowych terminów 

spotkań. 

Obsługa konferencji, służbowych spotkań 

przełożonego. 
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Obsługa biura 

 

Przyjmowanie i podział korespondencji: a) 

rejestrowanie pism wychodzących i 

przychodzących zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, b) wpisanie pism do książki 

nadawczej lub do dziennika 

korespondencyjnego, c) przepisywanie, 

adresowanie i wysyłanie korespondencji, d) 

podział korespondencji przychodzącej na 

odpowiednie komórki organizacyjne, e) 

przygotowanie korespondencji do wysyłania, f) 

nadawanie i odbiór korespondencji z placówki 

pocztowej.  

2. Przestrzeganie obiegu dokumentów (zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, która obowiązuje w 

danej jednostce). 3. Znakowanie pisma zgodnie 

z zasadami systemu dziennikowego bez 

dziennikowego 

 

Obsługa interesanta. 

 

Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im 

ogólnych informacji. 

Kierowanie interesantów do właściwej komórki 

organizacyjnej. 

Nauka radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”. 

Obsługa centrali telefonicznej. 

Odbieranie telefonów i przekazywanie 

informacji dzwoniącym. 

Kierowanie rozmów do odpowiednich 

pracowników jednostki i łącznie rozmów 

wychodzących. 

 

Obsługa urządzeń biurowych. 

 

Nauka obsługi: 

 kserokopiarki, 

 drukarki, 

 skanera, 

 faxu, 

 niszczarki. 
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Obsługa komputera. 

Nauka obsługi komputera: 

 sporządzane pism w programie WORD, 

 sporządzanie zestawień, sprawozdań, tabel              

w programie EXCEL, 

 wyszukiwanie potrzebnych informacji                          

w Internecie, 

 podstawowa obsługa programów: Power 

Point, sporządzanie prezentacji 

multimedialnych, 

 obsługa programów komputerowych 

takich jak:             Corel Draw. 

Prowadzenie ewidencji, rejestrów i 

zestawień. 

Sporządzanie list obecności.  

Prowadzenie rejestru udzielonych upomnień i 

nagan.  

Prowadzenie rejestru wyjść służbowych.  

Prowadzenie rejestru kontroli.  

Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych 

firmy: sporządzanie listy zakupionych artykułów  

biurowych. wydawanie zakupionych artykułów 

biurowych. 
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Obsługa kadr i płac. 

Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji 

dotyczących przebiegu pracy. 

Wydawanie zaświadczeń dla pracowników 

dotyczących zatrudnienia.  

Prowadzenie ewidencji pracowników, czasu 

pracy, ewidencji urlopowej, chorobowej. 

Sporządzanie raportów dotyczących spraw 

pracowniczych.  

Sporządzanie list płac dla pracowników.  

Dokonywanie rozliczeń finansowych z 

pracownikami.  

Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT), 

deklaracji ZUS, PFRON, sprawozdań GUS. 

Działania marketingowe. 

Zapoznanie się z misją i strategią marketingową 

firmy. 

Stosowanie narzędzi kreowania pozytywnego 

wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz. 

Prowadzenie działań promocyjnych oraz 

pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów 

firmy. 

 Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem 

firmy (klienci, firmy, instytucje). 

Prowadzenie konta na Facebooku i w innych 

mediach społecznościowych. 
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Rodzaj umiejętności zawodowych jakie 

nabędzie osoba po zrealizowaniu 

programu stażu 

 

 

 

Znajomość przepisów BHP. i p.poż. oraz 

zagadnień higieny pracy. 

Umiejętność: 

 sporządzania układu planu dnia, 

prowadzenia kalendarza spotkań, 

pilnowania umówionych terminów 

spotkań, 

 obsługi biura, 

 obsługi interesanta, klienta, 

 obsługi centrali telefonicznej, 

 obsługi urządzeń biurowych w tym: fax, 

skaner, drukarka, kserokopiarka, inne, 

 obsługa kadr i płac, 

 prowadzenia ewidencji, rejestrów i 

zestawień, 

 posługiwania się programami 

biurowymi.  

 

 
 Nazwa podmiotu oferującego 
staż  

 

 

 Miejsce odbywania stażu  
 

 

 
 Stanowisko, obszar działania  

 

 

 
Termin  
 

Wymagania stawiane kandydatom  
 
 

Dodatkowe informacje  
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Określenie potencjalnej możliwości podjęcia 
zatrudnienia po odbyciu stażu  
  

 

 

Podpis osoby reprezentującej Pracodawcę 
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7.2.10. Instrukcja nr A10 – Program stażu – pracownik budowlany (przykład) 

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: PRACOWNIK BUDOWLANY            

 

Zakres zadań zawodowych  

 

Opis zadań zawodowych jakie będą 

wykonywane w ramach zakresu zadań 

zawodowych 

 

 

Zapoznawanie się z przepisami BHP oraz 

p.poż.  

Organizacja stanowiska pracy. 

Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu 

BHP i p.poż. oraz  zasad organizacji stanowiska 

pracy pod kątem zasad BHP i p.poż. 

Instruktaż stanowiskowy.  

Przygotowywanie oraz pozostawianie 

stanowiska pracy. 

 

Zapoznanie z Programem Stażu. 

Zapoznanie z Programem Staży i omówienie 

zgodnie z Regulaminem Pracy. 

 

Zapoznanie się ze specyfiką obowiązków 

wykonywanych na stanowisku. 

 

Zapoznanie się z rodzajem prac budowlanych na 

stanowisku pracownik budowlany. 

Zapoznanie stosowanych materiałów 

budowlanych, malarskich i innych.  

Zapoznanie stosowanych narzędzi ręcznych i 

elektronarzędzi.  

Zapoznanie prawidłowego stosowania technik 

budowlanych i malarskich.  

Nauka organizacji, normowania i obmiaru robót. 

Zapoznanie się z nowościami, postępem 

technologicznym, materiałowym i 

organizacyjnym w robotach budowlanych.  
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Nauka obsługi i wykorzystywania przy pracy 

takich narzędzi i urządzeń jak: betoniarka, 

wyrzynarka, mieszacze,  

Roboty ogólnobudowlane stanu 

zerowego i surowego zamkniętego. 

Obsługa biura 

 

Materiały do wznoszenia ścian 

Technologia wznoszenia ścian 

Sprzęt do wznoszenia ścian 

Materiały do wykonania stropów 

Konstrukcje stropów 

Betonowanie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu 

 

Roboty wykończeniowe: 

Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 

Materiały do podkładów i izolacji pod posadzki 

Wykonywanie podkładów i izolacji pod 

posadzki 

Materiały do wykonania posadzek 

Wykonywanie posadzek 

Prowadzenie i koordynacja typowych 

prac budowlanych: 

Dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania 

określonych robót budowlanych 

Dokonywanie odbioru robót budowlanych 

Określanie wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ocena jakości wykonanych robót 

Wykonywanie obmiaru robót budowlanych 

 

Wykonywanie murowanych i 

żelbetowych konstrukcji 

Posługiwanie się dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi  wykonywania i 

odbioru robót budowlanych 

Posługiwanie się katalogami oraz instrukcjami 

dotyczącymi wykonania murowanych 

konstrukcji budowlanych  
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Sporządzanie przedmiaru i kalkulacji kosztów 

wykonania murowanych konstrukcji 

budowlanych 

Zapoznanie się z kosztorysem i zasadami jego 

wykonywania 

Wykonywanie ścian warstwowych, 

jednorodnych, ścianek działowych 

Zasady wykonywania murowanych słupów, 

filarów i kominów  

Wykonywania zbrojenia konstrukcyjnego, 

właściwości stali 

Wykonywanie czynności  związanych z 

przygotowaniem  zapraw murarskich, 

tynkarskich i mieszanek betonowych 

 

Obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi do 

wykonywania mieszanek betonowych, zapraw 

tynkarskich i murarskich 

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich 

na placu budowy 

Wykonywanie mieszanek betonowych na placu 

budowy 

Właściwości i zastosowanie mieszanek 

betonowych, zapraw tynkarskich i murarskich 

Współpraca z zespołem. 

Współpraca z innymi pracownikami zespołu, 

pomaganie przy budowaniu rusztowań, w 

organizacji zaopatrzenia na materiały malarskie. 

 

 

Rodzaj umiejętności zawodowych jakie 

nabędzie osoba po zrealizowaniu 

programu stażu 

 

 

 

Znajomość przepisów BHP. i p.poż. oraz 

zagadnień higieny pracy. 

Umiejętność: 

 właściwego organizowania stanowiska 

pracy,  

 stosowania narzędzi ręcznych i 

elektronarzędzi,  
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 wykorzystania przy pracy odpowiednich 

narzędzi i urządzeń,  

 czytanie projektów sporządzonych przez 

architekta i realizowanie projektów 

według zawartych w nich wytycznych, 

 wykorzystanie techniki malowania farbą 

olejną emulsyjną, \ 

 izolowanie plam i zacieków, 

 wykonanie wypraw gipsowych, 

szpachlowania, malowania sufitów i 

ścian, przyrządzania i mieszania farb i 

zapraw malarskich, reperacji powłok 

malarskich i podłoża, 

 wykonywanie prac malarskich na 

zewnątrz budynku,  

 współpraca z zespołem, organizacji 

zaopatrzenia. 
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 Nazwa podmiotu oferującego 
staż  

 

 

 Miejsce odbywania stażu  
 

 

 
 Stanowisko, obszar działania  

 

 

 
Termin  
 

Wymagania stawiane kandydatom  
 
 

Dodatkowe informacje  
 
 

Określenie potencjalnej możliwości podjęcia 
zatrudnienia po odbyciu stażu  
  

 

 

Podpis osoby reprezentującej Pracodawcę 
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7.2.11. Instrukcja nr A11 – Dziennik przebiegu stażu 

 

 

DZIENNIK PRZEBIEGU STAŻU 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………  

 

Nazwisko i imię opiekuna stażu ze strony organizacji pozarządowej …………………………  

 

Nazwisko i imię opiekuna stażu ze strony pracodawcy …………………………  

 

Data rozpoczęcia stażu ………………………  

 

Data zakończenia stażu ………………………  
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OBJAŚNIENIA DLA STAŻYSTY 

 

Stażysta wpisuje na pierwszą stronę dziennika stażu swoje imię i nazwisko, termin 

rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce odbywania stażu.  

Na dalszych stronach dziennika stażu wpisuje:  

 kolejny dzień kalendarzowy odbytego stażu,   

 faktyczną liczbę godzin stażu w danym dniu,  

 nazwę stanowiska, na którym odbywa się staż,   

 rodzaj czynności wykonywanych w danym dniu,  

 wszelkie spostrzeżenia z obserwacji pracy i wykonywanych przez siebie czynności,   

 po zakończeniu dnia stażu na bieżąco przekazuje dzienniczek do podpisu przez 

opiekuna. 

 

STAŻYSTA ZOBOWIĄZANY JEST DO:  

 podjęcia stażu w wyznaczonym terminie i miejscu; 

 sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, 

  stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego osób oraz 

Opiekuna stażu lub koordynatora; 

 przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu 

pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy; 

 przestrzegania przepisów i zasad pracy obowiązujących u Pracodawcy, w 

szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych;  

 dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę;  

 przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;  

 niezwłocznego informowania Opiekuna stażu lub koordynatora o wszelkich 

nieprawidłowościach w realizacji stażu; 

 pisemnego poinformowania Opiekuna stażu lub koordynatora o przerwaniu stażu. 
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Data 

 

Godziny: 

od…….. do…….. 

(liczba godzin) 

 

Sprawozdanie z wykonywanych zadań  

 

Podpis 

opiekuna 

stażu 
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KARTA OCENY PRZEBIEGU STAŻU 

 

…………………….. ……………………………………zrealizował /-a staż/ w 

………………………………………………… w okresie od ……………………… do 

………………………  

Proponowana ocena: …………………………  

Skala ocen: ‒ Niedostateczny ‒ Dopuszczający ‒ Dostateczny ‒ Dobry ‒ Bardzo dobry ‒ 

Celujący  

Uzasadnienie: ……………………………………………………… 

……………………………………………..………………………… 

……………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………….  

 

Stażysta 

………………………………  

Pracodawca 

……………………………….  

Współorganizator  

……………………………….  

Opiekun Stażysty 

…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

7.2.12. Instrukcja nr A12 – Umowa zlecenia 
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Umowa zlecenia 

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . pomiędzy: 

……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Zleceniodawcą,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

  

a  

  

……………………………………………………, zamieszkałą/ym przy  

……………………………………………., PESEL ………………………………., zwanym 

dalej Zleceniobiorcą.   

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób 

samodzielny następujących prac: ……………………………………………………………… 

……………………….. …………………. …………………… …………………….. 

………………… ……………………. ……………….. …………………… ………………… 

 

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.  

 

§ 2 

Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu 

wynagrodzenie w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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§ 3*) 

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą 

Zleceniodawcy. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę 

o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia i zgody 

Zleceniodawcy odpowiedzialny będzie tylko za brak należytej staranności w wyborze 

zastępcy.  

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / obowiązuje od 

dnia jej podpisania do dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  *) 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w związku z 

wykonywaniem zlecenia.  

2. Zleceniobiorca ma obowiązek:  

a) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia umowy,  

b) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy, 

c) zachowywać podczas realizacji pracy dyscyplinę, w szczególności poprzez: przestrzeganie 

regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych, prezentowanie właściwej postawy i 

kultury osobistej, odpowiedni ubiór; 

d) uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.  

 

§6 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:  

a) przeszkolenia Zleceniobiorcy w zakresie realizacji wykonywanej pracy,  

b) przydzielenia Zleceniobiorcy współpracownika ze strony Zleceniodawcy, 

c) kontroli jakości pracy Zleceniobiorcy,  

§ 7 
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1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego 

zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę 

zlecenia. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę 

o planowanej ilości godzin niezbędnej do wykonania zlecenia. 

 

§ 8 

1.  Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za . . . . . . . . . . . . . . . .   tygodniowym 

/ miesięcznym*)  okresem wypowiedzenia.  

2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za 

wynikłą stąd szkodę.  

§ 9 

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.  

 

§ 10 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego o umowie zlecenia.  

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze stron.  

   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Zleceniodawca)     (Zleceniobiorca) 

 

 

 

7.2.13. Instrukcja nr A13 – Umowa zlecenia (godzinowa) 

 

                                                           
*) niepotrzebne skreślić 
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Umowa zlecenia ze stawką godzinową 

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . pomiędzy: 

……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Zleceniodawcą,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

  

a  

 ……………………………………………………, zamieszkałą/ym przy  

……………………………………………., PESEL ………………………………., zwanym 

dalej Zleceniobiorcą.   

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających 

na 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ 2 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w okresie od dnia . . . . . . . . . . . . . r. do dnia . . . . . . 

. . . . . . . r. / przez okres . . . . . . . . miesięcy*). 

§ 3 

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania 

zlecenia. 

  § 4 
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa w § 1. 

Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy.  

 

§ 5 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego 

zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę 

zlecenia. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę 

o planowanej ilości godzin niezbędnej do wykonania zlecenia. 

5. Najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić 

Zleceniodawcy ewidencję ilości godzin wykonywanego w danym miesiącu zlecenia. 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w związku z 

wykonywaniem zlecenia.  

2. Zleceniobiorca ma obowiązek:  

a) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia umowy,  

b) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy, 

c) zachowywać podczas realizacji pracy dyscyplinę, w szczególności poprzez: przestrzeganie 

regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych, prezentowanie właściwej postawy i 

kultury osobistej, odpowiedni ubiór; 

d) uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.  

§ 7 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:  

a) przeszkolenia Zleceniobiorcy w zakresie realizacji wykonywanej pracy,  

b) przydzielenia Zleceniobiorcy współpracownika ze strony Zleceniodawcy, 

c) kontroli jakości pracy Zleceniobiorcy,  

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9 
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

 

 . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Zleceniodawca  Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

*) niepotrzebne skreślić 
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7.2.14. Instrukcja nr A14 – Umowa o prace na okres próbny  

 

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY 

  

zawarta  w …………….  dnia …………………………………… między   

  

1. ……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Pracodawcą,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

  

a  

  

2. ……………………………………………………, zamieszkałą/ym przy  

……………………………………………., PESEL ………………………………., 

zwanym dalej Pracownikiem.   

 

§1   

  

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący ……………………. 

od dnia ………………………………….. do dnia  

……………………………………………..  na  stanowisku 

………………………………………………………………………………..   

2. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z  

 …………………………………………………………  (główny  zakres  działalności  

 Pracownika), a w szczególności:    

a. …………………………………………………………………………………   

b. ………………………………………………………………………………………   

c. ………………………………………………………………………………………   

d. ……………………………………………………………………………………   
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§2   

  

1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły ……………………………………….   

  

§3   

  

1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił ……….. godzin dziennie w średnio 

……..dniowym tygodniu pracy w …………………….. systemie pracy.   

   

§4   

  

1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest ……………………………………….   

   

  

§5   

1. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości  

………………………………………….. zł brutto  w okresie 

……………………………  

(czas, za jaki pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie).   

2. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie ………………………………   

  

§6   

 

1. Pracownik ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,  

b) równego traktowania. 

2. Pracownik ma obowiązek:  

a) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia umowy,  

b) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach oraz kryteriami oceniania pracownika,  
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c) dbać o sprzęt, materiały i obiekty w pracy, 

d) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z umowy,  

e) podpisywać się każdorazowo na liście obecności dostępnej w miejscu realizacji pracy,  

f) zachowywać podczas realizacji pracy dyscyplinę, w szczególności poprzez: przestrzeganie 

regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących u Pracodawcy,  

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej, odpowiedni ubiór; 

g) uczestniczyć w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

Pracownika.  

§7 

1. Pracodawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Pracownikowi odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze,  

b) przeszkolenia Pracownika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na 

stanowisku,  

c) zapewnienia Pracownikowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

d) skierowania Pracownika na badania lekarskie, jeśli Pracownik nie posiada zaświadczenia o 

aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, który wykonuje,  

e) przydzielenia Pracownikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i 

obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny 

osobistej, jeśli są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów,  

f) kontroli obecności Pracownika w miejscu pracy,  

g) kontroli jakości pracy Pracownika,  

h) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez Pracownika, 

i) realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownika.  
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§8 

 

  

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.   

  

  

  

  

  

       PRACODAWCA                                                                                     PRACOWNIK  
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7.2.15. Instrukcja nr A15 – Umowa o prace na czas określony 

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 

  

zawarta  w …………….  dnia …………………………………… między   

  

3. ……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Pracodawcą,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

  

a  

  

4. ……………………………………………………, zamieszkałą/ym przy  

……………………………………………., PESEL ………………………………., 

zwanym dalej Pracownikiem.   

  

§1   

  

3. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony …………………. od dnia 

………………………………….. do dnia  

……………………………………..  na  stanowisku 

………………………………………………………………………………..   

4. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z  

 …………………………………………………………  (główny  zakres  działalności  

 Pracownika), a w szczególności:    

e. …………………………………………………………………………………   

f. ………………………………………………………………………………………   

g. ………………………………………………………………………………………   
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h. ……………………………………………………………………………………   

  

§2   

  

1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły ……………………………………….   

………………………………………. ……………………………………………………..  

  

§3   

  

1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił ……….. godzin dziennie w średnio 

……..dniowym tygodniu pracy w …………………….. systemie pracy.   

 

§4   

  

1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest ……………………………………….   

 

§5   

3. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości  

………………………………………….. zł brutto  w okresie 

……………………………  

(czas, za jaki pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie).   

4. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie ………………………………   

  

§6   

 

1. Pracownik ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,  

b) równego traktowania. 

2. Pracownik ma obowiązek:  

a) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia umowy,  
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b) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach oraz kryteriami oceniania pracownika,  

c) dbać o sprzęt, materiały i obiekty w pracy, 

d) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z umowy,  

e) podpisywać się każdorazowo na liście obecności dostępnej w miejscu realizacji pracy,  

f) zachowywać podczas realizacji pracy dyscyplinę, w szczególności poprzez: przestrzeganie 

regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących u Pracodawcy,  

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej, odpowiedni ubiór; 

g) uczestniczyć w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

Pracownika.  

§7 

1. Pracodawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Pracownikowi odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze,  

b) przeszkolenia Pracownika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na 

stanowisku,  

c) zapewnienia Pracownikowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

d) skierowania Pracownika na badania lekarskie, jeśli Pracownik nie posiada zaświadczenia o 

aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, który wykonuje,  

e) przydzielenia Pracownikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i 

obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny 

osobistej, jeśli są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów,  

f) kontroli obecności Pracownika w miejscu pracy,  

g) kontroli jakości pracy Pracownika,  

h) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez Pracownika, 
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i) realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownika.  

 

§8 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.   

  

  

  

  

  

       PRACODAWCA                                                                                     PRACOWNIK  
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7.2.16. Instrukcja nr A16 – Umowa o prace na czas nieokreślony 

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY 

  

zawarta  w …………….  dnia …………………………………… między   

  

5. ……………………………………………………., z siedzibą przy  

……………………………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem …………………………, REGON …………………. , NIP  

………………………….., zwanym dalej Pracodawcą,  reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………….   

  

a  

  

6. ……………………………………………………, zamieszkałą/ym przy  

……………………………………………., PESEL ………………………………., 

zwanym dalej Pracownikiem.   

   

§1   

  

5. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony na  stanowisku 

………………………………………………………………………………..   

6. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z  

 …………………………………………………………  (główny  zakres  działalności  

 Pracownika), a w szczególności:    

i. …………………………………………………………………………………   

j. ………………………………………………………………………………………   

k. ………………………………………………………………………………………   

l. ……………………………………………………………………………………   

  

§2   
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1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły ……………………………………….   

………………………………………. ……………………………………………………..  

  

§3   

  

1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił ……….. godzin dziennie w średnio 

……..dniowym tygodniu pracy w …………………….. systemie pracy.   

   

§4   

  

1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest ……………………………………….   

    

§5   

5. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości  

………………………………………….. zł brutto  w okresie 

……………………………  

(czas, za jaki pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie).   

6. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie ………………………………   

  

  

§6   

 

1. Pracownik ma prawo do:  

a) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,  

b) równego traktowania. 

2. Pracownik ma obowiązek:  

a) przestrzegać i sumiennie wykonywać postanowienia umowy,  

b) zapoznać się z obowiązującymi u Pracodawcy regulaminami i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach oraz kryteriami oceniania pracownika,  
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c) dbać o sprzęt, materiały i obiekty w pracy, 

d) rzetelnie wykonywać zadania wynikające z umowy,  

e) podpisywać się każdorazowo na liście obecności dostępnej w miejscu realizacji pracy,  

f) zachowywać podczas realizacji pracy dyscyplinę, w szczególności poprzez: przestrzeganie 

regulaminów i przepisów organizacyjno-porządkowych obowiązujących u Pracodawcy,  

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

prezentowanie właściwej postawy i kultury osobistej, odpowiedni ubiór; 

g) uczestniczyć w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

Pracownika.  

§7 

1. Pracodawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Pracownikowi odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze,  

b) przeszkolenia Pracownika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na 

stanowisku,  

c) zapewnienia Pracownikowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

d) skierowania Pracownika na badania lekarskie, jeśli Pracownik nie posiada zaświadczenia o 

aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, który wykonuje,  

e) przydzielenia Pracownikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i 

obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny 

osobistej, jeśli są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów,  

f) kontroli obecności Pracownika w miejscu pracy,  

g) kontroli jakości pracy Pracownika,  

h) monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez Pracownika, 

i) realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownika.  

§8 
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1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.   

  

  

  

  

  

       PRACODAWCA                                                                                     PRACOWNIK  
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7.2.17. Instrukcja nr A17 – Analiza potrzeb pracownika (ocena w trakcie realizacji stażu 

lub pracy lub po 1 roku pracy)  

 

Scenariusz wywiadu indywidualnego  

 

 

Analiza potrzeb pracownika (ocena w trakcie realizacji stażu lub 

pracy lub po 1 roku pracy)  

 

 

 

 

 

Uczestnicy badania 

 

Osoba bezrobotna i przedstawiciel grupy defaworyzowanej 

 

 

 

 

 

 

1. Jakie posiada Pani/ Pan kursy i szkolenia? 



MODEL WSPÓŁPRACY  

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

   
 

                                                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

176 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Inne umiejętności, posiadana wiedza branżowa.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę podać dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe. 

 

Okres zatrudnienia Zajmowane stanowisko Opis obowiązków Miejsce pracy 

    

    

    

    

    

 

4. Jakie są Pani/ Pana zainteresowania zawodowe?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jakie posiada Pani/ Pan zalety, które mogą być ważne z punktu widzenia pracodawcy?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Co w Pana/ Pani opinii ogranicza obecnie szanse na podjęcie pracy i dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. W jaki sposób zmniejszyć Pani/ Pana ograniczenia, i jak wykorzystać atuty aby znaleźć 

pracę? W czym potrzebuje Pani/ Pan najbardziej wsparcia ze strony naszej organizacji?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaką pracę chce Pani/ Pan wykonywać? (praca wymarzona/ praca do zaakceptowania/ praca 

do przyjęcia jeśli nie będzie niczego lepszego) 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Czy obecnie poszukuje Pani/ Pan pracy? W jaki sposób poszukuje Pani/ Pan pracy?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jakie są Pani/ Pana zainteresowania pozazawodowe/ hobby? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Pytania dodatkowe (miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły w 

czasie wywiadu i mogą mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji zawodowej lub społecznej 

badanej osoby). 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

Porównanie ze stanem początkowym 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

12. Wnioski osoby przeprowadzającej wywiad, propozycje dalszych działań. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2.18. Instrukcja nr A18 – Kwestionariusz oceny pracownika 

 

KWESTIONARIUSZ OCENY PRACOWNIKA 

Ocena za okres od ……………… do ……………… 

Nazwa jednostki: ……………………………… 

 

DANE OCENIANEGO PRACOWNIKA 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Jednostka organizacyjna 

Data zatrudnienia 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

 

DANE OCENIAJĄCEGO 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Jednostka organizacyjna 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

 

UZYSKANE UPRAWNIENIA I UKOŃCZONE OD OSTATNIEJ OCENY KURSY, 

SZKOLENIA 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

 

Ocena kompetencji (samoocena pracownika)* 

Samodzielność 

Odpowiedzialność 

Inicjatywa, umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie 

o nich 

Postawa etyczna 

Planowanie i organizacja pracy 

Współpraca w zespole 

Kultura osobista 

Kreatywność - wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań 

ulepszających proces pracy 

Integracja z zespołem 

Otwartość na zmiany 

Podejmowanie decyzji - umiejętność podejmowania decyzji w sposób 

bezstronny i obiektywny 

Rozwiązywanie konfliktów 

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz 

rozwiązywanie skomplikowanych problemów 

Komunikatywność 
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Ocena kompetencji (ocena przełożonego)* 

 

Samodzielność 

Odpowiedzialność 

Inicjatywa, umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie 

o nich 

Postawa etyczna 

Planowanie i organizacja pracy 

Współpraca w zespole 

Kultura osobista 

Kreatywność - wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań 

ulepszających proces pracy 

Integracja z zespołem 

Otwartość na zmiany 

Podejmowanie decyzji - umiejętność podejmowania decyzji w sposób 

bezstronny i obiektywny 

Rozwiązywanie konfliktów 

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz 

rozwiązywanie skomplikowanych problemów 

Komunikatywność 

 

Realizacja celów i zadań (samoocena pracownika)* 

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odpowiednich do stażu pracy na danym stanowisku do 

wykonania zadań 

Ocena pracy pod kątem poziomu jakości wykonania zadań 
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Ocena pracy pod kątem poziomu terminowości wykonania zadań 

Efektywne wykorzystanie czasu pracy 

Wykonywanie poleceń przełożonego 

Umiejętne wykorzystanie zasobów i środków 

 

Realizacja celów i zadań (ocena przełożonego)* 

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odpowiednich do stażu pracy na danym stanowisku do 

wykonania zadań 

Ocena pracy pod kątem poziomu jakości wykonania zadań 

Ocena pracy pod kątem poziomu terminowości wykonania zadań 

Efektywne wykorzystanie czasu pracy 

Wykonywanie poleceń przełożonego 

Umiejętne wykorzystanie zasobów i środków 

 

Wiedza i kwalifikacje (samoocena pracownika)* 

Przygotowanie teoretyczne do wykonywania zadań 

Wiedza specjalistyczna - wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje 

odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań 

Znajomość celów firmy 

Umiejętność obsługi urządzeń technicznych - odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny 

do realizacji zadań 

Umiejętności analityczne - umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i 

interpretowanie danych 

 Myślenie strategiczne - tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane 

informacje 
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Znajomość języka obcego - znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych 

zadań, 

Znajomość procedur 

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów - znajomość przepisów 

niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków 

wynikających z opisu stanowiska pracy 

Znajomość rynku na którym działa firma 

Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy 

 

Wiedza i kwalifikacje (ocena przełożonego)* 

Przygotowanie teoretyczne do wykonywania zadań 

Wiedza specjalistyczna - wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje 

odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań 

Znajomość celów firmy 

Umiejętność obsługi urządzeń technicznych - odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny 

do realizacji zadań 

Umiejętności analityczne - umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i 

interpretowanie danych 

 Myślenie strategiczne - tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane 

informacje 

Znajomość języka obcego - znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych 

zadań, 

Znajomość procedur 

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów - znajomość przepisów 

niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków 

wynikających z opisu stanowiska pracy 

Znajomość rynku na którym działa firma 
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Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy 

 

Ocena łączna 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez 

Pana (Panią) ……………………………… 

w okresie od ……………………………… do ……………………………… 

na poziomie: ……………………………… 

 

Skala ocen: 
ocena celująca -- 6. 

ocena bardzo dobra - 5. 

ocena dobra - 4. 

ocena zadowalająca - 3 

ocena niezadowalająca - 2 

ocena negatywna - 1. 

 

Przyznaję ocenę okresową: 
……………………………………………………………… 

 

……………………………… 

(podpis oceniającego) 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Zapoznałem (zapoznałam) się z oceną okresową sporządzoną przez Pana (Panią): 
……………………………………………………………… 

……………………………… 

(podpis ocenianego) 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników oceny w ciągu 7 dni od dnia 

jej otrzymania. 

Czy oceniany pracownik odwołał się od wyników oceny? 

❑ Tak (uzasadnienie): ……………………………………………………………… 

❑ Nie 

*Skala oceny: 

6 – ocena zdecydowanie powyżej oczekiwań, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z 

opisu stanowiska pracy w sposób przewyższający oczekiwania; 

5 - ocena powyżej oczekiwań, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z opisu 

stanowiska pracy w sposób przewyższający oczekiwania; 

4 – ocena powyżej oczekiwań, pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie spełnia 

oczekiwania; 

3 – ocena zgodna z oczekiwaniami, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z opisu 

stanowiska pracy w sposób zadowalający; 

2 – ocena poniżej oczekiwań, pracownik spełnia niektóre oczekiwania; 

1 – ocena zdecydowanie poniżej oczekiwań, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z 

opisu stanowiska pracy w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. 
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7.2.19. Instrukcja nr A19 – Kwestionariusz oceny poziomu integracji społecznej 

 

KWESTIONARIUSZ OCENY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ1 

Ocena za okres od ……………… do ……………… 

Nazwa jednostki: ……………………………… 

 

DANE OCENIANEJ OSOBY 

 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Jednostka organizacyjna 

Data zatrudnienia 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

 

DANE OCENIAJĄCEGO 

 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Jednostka organizacyjna 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

 

 

  

                                                           
1 Na podstawie MCPS „Kalkulator Kosztów Zaniechania– wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu 
w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco 
wspierających” współfinasowanego ze środków PO KL 2007-2013. 
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Postawy negatywne wobec edukacji (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 ma niewielkie zasoby edukacyjne przydatne 

do funkcjonowania społecznego i 

zatrudnieniowego 

     

nie widzi potrzeby podniesienia 

wykształcenia i kwalifikacji 

     

nie posiada  pozytywnych wzorców 

edukacyjno- zatrudnieniowych 

     

nie jest gotowa i otwarta na dalsze 

poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do możliwości zatrudnienia 

     

nie wiąże wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych z umiejętnościami przydatnymi 
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Postawy pozytywne wobec edukacji (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

wie, że kwalifikacje są ważne do aktywnego 

poruszania się na otwartym rynku pracy, 

jest zmotywowana i gotowa do podjęcia 

zatrudnienia 

     

jest gotowa i otwarta na dalsze poszerzanie 

swojej wiedzy i umiejętności 

     

widzi potrzebę dokształcania się i jest 

gotowa do zdobywania 

kwalifikacji/zawodu 

     

 

 

Postawy negatywne wobec edukacji (ocena mentora społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 ma niewielkie zasoby edukacyjne przydatne 

do funkcjonowania społecznego i 

zatrudnieniowego 

     

nie widzi potrzeby podniesienia 

wykształcenia i kwalifikacji 

     

nie posiada  pozytywnych wzorców 

edukacyjno- zatrudnieniowych 

     

nie jest gotowa i otwarta na dalsze 

poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do możliwości zatrudnienia 

     

nie wiąże wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych z umiejętnościami przydatnymi 
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Postawy pozytywne wobec edukacji (ocena mentora społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

wie, że kwalifikacje są ważne do aktywnego 

poruszania się na otwartym rynku pracy, 

jest zmotywowana i gotowa do podjęcia 

zatrudnienia 

     

jest gotowa i otwarta na dalsze poszerzanie 

swojej wiedzy i umiejętności 

     

widzi potrzebę dokształcania się i jest 

gotowa do zdobywania 

kwalifikacji/zawodu 

     

 

 

Postawy negatywne wobec zatrudnienia (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 nie widzi możliwości podjęcia zatrudnienia      

osoba nie wierzy w swoje możliwości 

zatrudnieniowe i nie umie zdefiniować 

swoich zasobów 

     

nie kontaktuje się z podmiotami działającymi 

w obszarze zatrudnienia 
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Postawy pozytywne wobec zatrudnienia (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia i 

podejmuje próbę nawiązania kontaktu z 

podmiotami działającymi w obszarze 

zatrudnienia 

     

ma zasoby i umiejętności i wykorzystuje je 

do podjęcia zatrudnienia 

     

jest w stałym kontakcie z pracodawcami i 

instytucjami rynku pracy i  angażuje się w 

pracę woluntarystyczną 

 

     

 

 

Postawy negatywne wobec zatrudnienia (ocena mentora społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 nie widzi możliwości podjęcia zatrudnienia      

osoba nie wierzy w swoje możliwości 

zatrudnieniowe i nie umie zdefiniować 

swoich zasobów 

     

nie kontaktuje się z podmiotami działającymi 

w obszarze zatrudnienia 
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Postawy pozytywne wobec zatrudnienia (ocena mentora społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia i 

podejmuje próbę nawiązania kontaktu z 

podmiotami działającymi w obszarze 

zatrudnienia 

     

ma zasoby i umiejętności i wykorzystuje je 

do podjęcia zatrudnienia 

     

jest w stałym kontakcie z pracodawcami i 

instytucjami rynku pracy i  angażuje się w 

pracę woluntarystyczną 

 

     

 

 

Postawy negatywne – motywacje i rozwiązywanie problemów (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 nie widzi potrzeby i nie wierzy w możliwość 

zmiany swojej sytuacji 

     

ma niskie poczucie własnej wartości i nie 

potrafi zidentyfikować własnych zasobów i 

możliwości 

     

neguje proponowane rozwiązania i nie widzi 

potrzeby wyznaczania jakichkolwiek celów 

     

osoba ma bierną postawę i nie integruje się z 

najbliższym otoczeniem 

     

nie identyfikuje i nie potrafi nazwać 

pojawiających się problemów 

     

nie szuka wsparcia i nie ma wiedzy nt. 

lokalnych instytucji działających w obszarze 

pomocowym 
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nie korzysta ze wsparcia specjalistów      

 

Postawy pozytywne - motywacje i rozwiązywanie problemów (samoocena)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

osoba zna swoje umiejętności i zasoby i 

wykorzystuje je do zmiany swojej sytuacji 

     

zna swoje zasoby i możliwości i 

wykorzystuje je do działań na rzecz 

środowiska lokalnego 

     

widzi efekty swoich działań i dąży do 

realizacji wyznaczonych celów  

     

jest otwarta na problemy innych członków 

społeczności lokalnej  

i podejmuje próbę integracji 

     

dobrze identyfikuje zaistniałe problemy      

ma motywacje i jest otwarta na szukanie 

rozwiązań 
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Postawy negatywne - motywacje i rozwiązywanie problemów (ocena mentora 

społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

 nie widzi potrzeby i nie wierzy w możliwość 

zmiany swojej sytuacji 

     

ma niskie poczucie własnej wartości i nie 

potrafi zidentyfikować własnych zasobów i 

możliwości 

     

neguje proponowane rozwiązania i nie widzi 

potrzeby wyznaczania jakichkolwiek celów 

     

osoba ma bierną postawę i nie integruje się z 

najbliższym otoczeniem 

     

nie identyfikuje i nie potrafi nazwać 

pojawiających się problemów 

     

nie szuka wsparcia i nie ma wiedzy nt. 

lokalnych instytucji działających w obszarze 

pomocowym 

     

nie korzysta ze wsparcia specjalistów      
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Postawy pozytywne - motywacje i rozwiązywanie problemów (ocena mentora 

społecznego)* 

 

Kryterium 1 2 3 4 5 

osoba zna swoje umiejętności i zasoby i 

wykorzystuje je do zmiany swojej sytuacji 

     

zna swoje zasoby i możliwości i 

wykorzystuje je do działań na rzecz 

środowiska lokalnego 

     

widzi efekty swoich działań i dąży do 

realizacji wyznaczonych celów  

     

jest otwarta na problemy innych członków 

społeczności lokalnej  

i podejmuje próbę integracji 

     

dobrze identyfikuje zaistniałe problemy      

ma motywacje i jest otwarta na szukanie 

rozwiązań 
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Ocena łączna 

Oceniam poziom integracji społecznej zrealizowanej  przez 

Pana (Panią) ……………………………… 

w okresie od ……………………………… do ……………………………… 

na poziomie: ……………………………… 

 

*Skala ocen: 
5 – bardzo wysoki poziom, 4 – wysoki poziom, 3 – średni, 2 – niski, 1 – bardzo niski. 

 

Przyznaję ocenę: 
……………………………………………………………… 

 

……………………………… 

(podpis oceniającego) 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Zapoznałem (zapoznałam) się z oceną sporządzoną przez Pana (Panią): 
……………………………………………………………… 

……………………………… 

(podpis ocenianego) 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 


